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Grasbergi Zilūžos saimnieko moderni  

Grasbergu saimniecībā Zilūži Bērzaines pagastā 

palielina piena un piena produktu ražošanu. Z/s 

Zilūži saimnieks Jānis Grasbergs ir moderns 

lauksaimnieks un šajā nozarē saredz labu 

perspektīvu. Investīcijas saimniecībā jau 

sasniegušas vairākus miljonus eiro. 

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/grasbergi-

ziluzos-saimnieko-moderni-466582 

 

 

 

 

 

 

Mobilizē pieejamo atbalstu lietavu 

izraisītajos plūdos cietušajiem 

lauksaimniekiem:  
http://www.zm.gov.lv/presei/mobilize-pieejamo-

atbalstu-lietavu-izraisitajos-pludos-cietusajiem-

lau?id=9018 … 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs uzdod pārbaudīt 

LV tirgotās pārtikas atbilstību 

analoģiskām citās valstīs tirgotām 

precēm:  
http://www.zm.gov.lv/presei/ministrs-uzdod-

parbaudit-latvija-tirgoto-partikas-produktu-sastava-

atb?id=9016 … 

 

 

 

 

Pa dubļiem ar diviem traktoriem – Rēzeknes novadā zemnieki mēģina novākt 

kartupeļus 
Laikapstākļi šogad pret zemniekiem un lauksaimniekiem ir bijuši īpaši bargi – spēcīgo lietavu 

rezultātā upes ir izgājušas no krastiem, kas appludinājušas sējumus un ganības, bet vagas ir pilnas 

ar ūdeni, kas apgrūtina ražas novākšanu. 

http://www.delfi.lv/aculiecinieks/news/novados/pa-dubliem-ar-diviem-traktoriem-rezeknes-

novada-zemnieki-megina-novakt-kartupelus.d?id=49248059 

 

 

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/grasbergi-ziluzos-saimnieko-moderni-466582
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/grasbergi-ziluzos-saimnieko-moderni-466582
https://t.co/IHmZ30aB32
https://t.co/IHmZ30aB32
https://t.co/IHmZ30aB32
https://t.co/XGzQMygG9D
https://t.co/XGzQMygG9D
https://t.co/XGzQMygG9D
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/infrastrukturai-un-zemniekiem-latgale-pludu-nodaritos-zaudejumus-les-miljonos-eiro.d?id=49189707
http://www.delfi.lv/aculiecinieks/news/novados/pa-dubliem-ar-diviem-traktoriem-rezeknes-novada-zemnieki-megina-novakt-kartupelus.d?id=49248059
http://www.delfi.lv/aculiecinieks/news/novados/pa-dubliem-ar-diviem-traktoriem-rezeknes-novada-zemnieki-megina-novakt-kartupelus.d?id=49248059
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Kaņepju eksperimenti Obelišku fermā 
Latvietis Andris un portugāliete Debora ir atraduši simt un vienu veidu, kā dzīvi vecā Latgales 

sētā vairāk nekā 200 kilometru attālumā no Rīgas padarīt interesantu sev un citiem. 

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/kanepju-eksperimenti-obelisku-ferma-

466652 

 

Uzraugs sviesta cenas nepētīs  
Lai arī sviesta cenas turas augstā līmenī, Konkurences padome negrasās tās pētīt, otrdien vēsta 

laikraksts Dienas Bizness.  

Konkurences padomes (KP) pārstāvis Toms Noviks skaidro, ka, ņemot vērā veikto tirgus 

situācijas izpēti un vairākkārtējos pētījumus par piena tirgu, šobrīd KP neredz nepieciešamību 

veikt pētījumu par sviesta cenām. 

http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba-un-pakalpojumi/mazumtirdznieciba/uzraugs-sviesta-

cenas-nepetis-466627 

 

 

Vides loma pieaugs  
Vidi saudzējoša un vienlaikus efektīva saimniekošana – lauksaimnieku nākotnes izaicinājums 

Eiropas Savienības kopējā un arī Latvijas lauksaimniecības politika paredz veicināt pārtikas 

sistēmas ilgtspējību, samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas uz produkcijas vienību, 

vienlaikus nesamazinot lauksaimnieku konkurētspēju un nodrošinot attīstības iespējas. 

http://www.db.lv/ekonomika/vide/vides-loma-pieaugs-466584 

 

 

“Balticovo” sāk tirgot bioloģiskās olas no 

Straupes “Vītagu” saimniecības 
AS “Balticovo pēc divus gadu ilgušas sadarbības 

ar zemnieku saimniecību “Vītagas” nāk klajā ar 

jaunu produktu – bioloģiskajām vistu olām, kuras 

iespējams iegādāties nu jau divos lielveikalu 

tīklos- Stockmann’ un ” Sky”, informē uzņēmumā. 

http://laukos.la.lv/balticovo-sak-tirgot-biologiskas-

olas-no-straupes-vigantu-saimniecibas/ 

 

 

Svaru kausi meža īpašniekiem par labu; 

IIN likmes nemainīs 
Kaut arī Finanšu ministrija, īstenojot nodokļu 

reformu, bija plānojusi meža īpašniekiem 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi dubultot, 

tiem, kuri gūst ienākumus no meža, izdevās 

ierēdņus pārliecināt, ka tā nav laba doma. 

http://laukos.la.lv/meza-ipasniekiem-likmes-

nemainas/ 

 

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/kanepju-eksperimenti-obelisku-ferma-466652
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/kanepju-eksperimenti-obelisku-ferma-466652
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/kanepju-eksperimenti-obelisku-ferma-466652
http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba-un-pakalpojumi/mazumtirdznieciba/uzraugs-sviesta-cenas-nepetis-466627
http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba-un-pakalpojumi/mazumtirdznieciba/uzraugs-sviesta-cenas-nepetis-466627
http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba-un-pakalpojumi/mazumtirdznieciba/uzraugs-sviesta-cenas-nepetis-466627
http://www.db.lv/ekonomika/vide/vides-loma-pieaugs-466584
http://www.db.lv/ekonomika/vide/vides-loma-pieaugs-466584
http://laukos.la.lv/balticovo-sak-tirgot-biologiskas-olas-no-straupes-vigantu-saimniecibas/
http://laukos.la.lv/balticovo-sak-tirgot-biologiskas-olas-no-straupes-vigantu-saimniecibas/
http://laukos.la.lv/meza-ipasniekiem-likmes-nemainas/
http://laukos.la.lv/meza-ipasniekiem-likmes-nemainas/
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No bulku vāģa līdz vadošai gaļas liellopu 

saimniecībai. Alsungas “Kalnarāju” 

saimniekošanas pieredze 
Arta Pētersona Alsungas novada zemnieku 

saimniecība “Kalnarāji” ir otra lielākā gaļas 

liellopu audzētāja Latvijā. Saimnieks intervijā 

atklāj, kā desmit gados kļuvis par vienu no 

vadošajiem gaļas liellopu audzētājiem valstī, dalās 

pieredzē un stāsta par nākotnes iecerēm.   

http://laukos.la.lv/no-bulku-vaga-lidz-vadosajai-

galas-liellopu-saimniecibai-kalnaraji-par-

veiksmigas-saimniekosanas-pieredzi/ 

 

 

 

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” septembra 

numurā 
Žurnāla septembra numurā plašs apraksts par 

Igaunijas piensaimnieku kooperatīva “E-piim” 

projektu uzcelt Baltijas reģionā lielāko un 

modernāku piena pārstrādes rūpnīcu. Par 

pašreizējo “E-piim” siera un piena pulveru 

ražotnēm un nākotnes iecerēm žurnālā stāsta “E-

piim” vadītājs Jānuss Murakass. Viņš uzskata, ka 

Baltijas reģionā piena cenu iespējams palielināt 

vidēji par 4–6 centiem, ja tiek uzcelta rūpnīca, kurā 

var pārstrādāt ne mazāk kā 1000 tonnu svaigpiena 

dienā. 

 

 

Valsts darba inspekcijas aktualitātes/informatīvie materiāli 

lauksaimniecībā : 
 

 

 

Novērtē darba vides riskus 

lauksaimniecībā ar "OiRA"! #OiRATools  

OiRA - vienkārši bezmaksas rīki vienkāršam darba 

vides risku novērtēšanas procesam   

Darba vides riska novērtēšana katram darba 

devējam ir jāveic ne retāk kā reizi gadā. Lai darba 

devēji vieglāk varētu izpildīt normatīvo aktu 

prasības, Valsts darba inspekcija sadarbībā ar 

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības 

aģentūru izstrādājusi interneta vietnē bāzētu 

interaktīvu rīku OiRA (Online Interactive Risk 

Assessment), kas ir īpaši piemērots mazajiem 

uzņēmumiem.   

Plašāk: http://www.vdi.gov.lv/lv/oira/ 

http://laukos.la.lv/no-bulku-vaga-lidz-vadosajai-galas-liellopu-saimniecibai-kalnaraji-par-veiksmigas-saimniekosanas-pieredzi/
http://laukos.la.lv/no-bulku-vaga-lidz-vadosajai-galas-liellopu-saimniecibai-kalnaraji-par-veiksmigas-saimniekosanas-pieredzi/
http://laukos.la.lv/no-bulku-vaga-lidz-vadosajai-galas-liellopu-saimniecibai-kalnaraji-par-veiksmigas-saimniekosanas-pieredzi/
https://twitter.com/hashtag/OiRATools?src=hash
https://t.co/AYed85Mx85
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Strādā lauksaimniecības nozarē? 

Ieskaties rokasgrāmatā "Biogāze": 

http://ejuz.lv/f5q 

Šeit pieejams arī informatīvais materiāls 

"Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai": 

http://ejuz.lv/f5o 

Vairāk par drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi 

meklē: http://stradavesels.lv/ 

 

 

 

 

 

 

Cik labi Tu pārzini testa "Lineāls" tēmu 

– Lauksaimniecība? 
Izmēģini savus spēkus: 

http://stradavesels.lv/lineals/140817-

lauksaimnieciba/  

Šobrīd tests "Lineāls" pieejams jau par 24 dažādām 

tēmām! Izvēlies sev tīkamāko! #StrādāVesels 

 

 

 

 
 

 

Ieskaties Eiropas Komisijas izstrādātā 

rokasgrāmatā "Darba drošība un 

veselības aizsardzība lauksaimniecībā, 

lopkopībā, dārzkopībā un 

mežsaimniecībā": http://ejuz.lv/f5p 

Vairāk par drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi 

meklē: http://stradavesels.lv/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ejuz.lv/f5q
http://ejuz.lv/f5o
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstradavesels.lv%2F&h=ATP6uRSEZYo6Iw_mjvsW2ItKR_AcM12PsBDmUi8MMQcDrtCb2SjvbLcNdHfGwBGplKGsUg_W78czl0kaHbklTorQE2dxKFVvkmfHYK4dBQbFcGJh-TUqHXiudsrftwFK91vmfjCkZG6gMnF3wm9cMF7Ls9TGwyHis6Xw6wP2UQDlst830rY4tlPNrXQJAzAjvsXEa6ItEdDvyQmIrCZ1_cMYb0Vy90GE57K5OM6ro1VytEGuNl7CmKQqI3jPHJKG3unFA7Hcgo4G9tRLWPyuNYGHWihaPHhofJX5YIZUnA
http://stradavesels.lv/lineals/140817-lauksaimnieciba/
http://stradavesels.lv/lineals/140817-lauksaimnieciba/
https://www.facebook.com/hashtag/str%C4%81d%C4%81vesels?source=feed_text&story_id=1476974945715977
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fejuz.lv%2Ff5p&h=ATPP_wpXPJnyHrIPploNN0Tw078iAtNkOsQh6sVDo1GgYmY29TGWAxYCM6g4dtJF2RWUGbALe1LFkNJgeRzS_bNtkVBt48lZycBGG_K1nozBWhlJDLeio2pRtrPDHtjyPG4FFYCbNqt8FJQb8HexI1svsvbXy1zdBgD83dTi9mlFwO2weNjRIX0qj2veMYJtXncTa0J1fYZwdtnBAyo-1rr-RGd-IXCRtDBKHN845kamRaNL54q1IBwiVmijxfpVOJ3T4hUS8QOkEHnEJS8ZT_7yxuqM8ukqSAaKVBMLVw
http://stradavesels.lv/
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

Latvijas Zemnieku Federācijas aktivitātes:  

 
Latvijas Zemnieku federācija aicina uz mācībām „Ģimeņu (mazo) zemnieku 

saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību” 
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 

pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 

2017.gada 9.-10.oktobrī Rucavā organizē pirmās no deviņām mācībām „Ģimeņu (mazo) zemnieku 

saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”. Mācību kurss plānots visos Latvijas 

reģionos.   http://www.losp.lv/node/4937 

  

 

Tiek izsludināts konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos” 
Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta 

deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas simtgadi, šodien, 

2017. gada 5.septembrī, izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu „Latvijas lauki 

gadsimtu griežos” un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Konkursa mērķis ir 

popularizēt Latvijas laukus, parādot vērtības, ar kurām lepojamies – lauku sētas skaistumu un 

unikalitāti, zemnieka darbu un tā attīstību cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas lauku ainavas 

skaistumu ikviena mākslinieka acīm. http://www.losp.lv/node/4917 

 

Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 
LATVIJAS  ŠĶIRNES TRUŠU ASOCIĀCIJA ar saviem trušiem piedalīsies Starptautiskajā 

mājdzīvnieku un zooindustrijas izstādē ZOOEXPO kas norisināsies no 30.09.-01.10.2017. 

Ķīpsalā. 

LŠTAA ar saviem trušiem piedalīsies I.K. Rāmava rīkotajā izstādē "Lauksaimniecības un meža 

tehnika. Lauku Sēta 2017" kura norisināsies no 05.-07.10.2017. 

 

Izstāde „Latvijas vīnogas 2017” 
23. un 24. septembrī ikgadējā izstādē „Latvijas vīnogas”, kuru organizē Latvijas Vīnkopju un 

vīndaru biedrību, būs apskatāmi vairāk nekā 100 dažādu vīnogu šķirņu paraugi no visas Latvijas. 

Šogad izstāde ir īpaša ar to, ka tā notiks atjaunotajās Bauskas pils viesmīlīgajās telpās. Septembris 

ir vīnogu ražas mēnesis, kad, kā jau ierasts, notiek izstādes, kurās tiek vērtēts, kāds šis gads ir bijis 

vīnkopjiem. 2017. vīnogu gads šoreiz lielā laika periodā ir bijis sevišķi  īpašs vīnogu audzētājiem.  

http://www.losp.lv/node/4911 

 

 Siera klubs aktivitātes: 

26.sept. seminārs "Meistara diena" Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma jaunajiem 

pavāriem 

27.sept. seminārs "Meistara diena" Ogres tehnikuma jaunajiem pavāriem  

Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. 

+371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv 

 

 

http://www.losp.lv/node/4937
http://www.losp.lv/node/4917
callto:30.09.-01.10.2017
callto:05.-07.10.2017
http://www.losp.lv/node/4911
callto:+371%2029487375
http://www.sieraklubs.lv/
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Lauku ceļotāja aktivitātes:  

"Lauku ceļotāja" reģionālie rudens semināri 

Noslēdzoties aktīvajai vasaras sezonai, jāsāk plānot rudens un ziemas aktivitātes. Vēlamies Jūs 

laicīgi informēt par tuvākajiem pasākumiem, kurus organizēsim saviem biedriem un citiem 

interesentiem. Šogad vienas lielas biedru kop-sapulces vietā, izbrauksim uz katru reģionu un 

rīkosim vairākas reģionālas kopā sanākšanas. Katrā pasakumā informēsim par jaunumiem nozarē, 

atskatīsimies un izvērtēsim aizvadīto tūrisma sezonu un informēsim par aktualitātēm asociācijas 

darbībā. Papildus būs tēmas jaunu produktu izveidē un attīstībā kopā ar zinošiem vieslektoriem. 

Plānojiet datumus un piesakieties! Jautājumi un pieteikšanās: anna@celotajs.lv vai 29451717. 

http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/703 

 

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes:  

25.septembris. LZA akadēmiķu un korespondētājlocekļa kandidātu prezentācijas. LZA LMZN un 

LLMZA kopsēdē tiks noklausītas LZA akadēmiķu kandidātu Dr. oec. Irinas Pilveres, LZA 

korespondētājlocekļa kandidātu lauksaimniecības zinātnē Dr.agr. Sanitas Zutes un Dr. agr. Gunāra 

Lāča prezentācijas. 

 

Latvijas Stādu audzētāju biedrības aktivitātes 
Nenokavē- Rudens Stādu parāde jau sestdien  http://www.losp.lv/node/4947 

 

mailto:anna@celotajs.lv
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/703
https://t.co/jm9AZu7SRQ
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Nāc un apgūsti profesiju Bulduru Dārzkopības vidusskolā! 

 
 

 

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras aktivitātes:  
2017.gada Uzņēmēju dienās reģionos http://www.losp.lv/node/4446 

 

 
 

Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes: 
Latvijas Slieku audzētāju asociācija, katru dienu, pēc iepriekšējas reģistrēšanās, organizē 

sliekkopības entuziastiem un visiem interesentiem seminārus  Mālpils Biotehnoloģiju Centrā 

(MBC), kur varēs iepazīties: 

- ar bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu kompostēšanu; 

- ar slieku audzēšanu un barošanu; 

- ar biohumusa ražošanu; 

- ar ražošanas iekārtu demonstrēšanu un iepazīstināšanu ar vermitehnoloģijām; 

Dalības maksa - 10eur/no cilvēka. 

Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712 

 

 

 

 

https://t.co/XLEgnIDOQb
mailto:info@slieka.lv
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LOSP pārstāvji medijos: 
 

 

 

19.09.2017. Latvijas radio1 "LOSP aicina zemniekus pārdot sienu vispirms 

vētējiem zemniekiem"  http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/losp-aicina-zemniekus-

pardot-sienu-vispirms-vetejiem-zemniekiem.a92285/ 

 
 

 

"Дефицит сена в Латвии: крестьян призывают не продавать корма за 

границу" Latvijas Radio 4 http://lr4.lsm.lv/…/deficit-sena-v-latvii-krestjan-priziva…/ … 

 

 
 

 

 

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/losp-aicina-zemniekus-pardot-sienu-vispirms-vetejiem-zemniekiem.a92285/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/losp-aicina-zemniekus-pardot-sienu-vispirms-vetejiem-zemniekiem.a92285/
https://www.facebook.com/pages/Latvijas-Radio/105736316127774?fref=mentions
http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/domskaja-ploschad/deficit-sena-v-latvii-krestjan-prizivayut-ne-prodavat-korma-za-g.a92331/
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22.09.2017. Dienas Bizness - LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs  

"Plūdos cietušās platības ar katru dienu pieaug, situācija ir dramatiska visā 

Latvijā" 

 
 

 

*) 15.09.2017. Apollo.lv LOSP: Latvijas lauksaimnieki nākamgad cer iztikt bez lieliem 

satricinājumiem   http://apollo.tvnet.lv/zinas/losp-latvijas-lauksaimnieki-nakamgad-cer-iztikt-

bez-lieliem-satricinajumiem/806998 

 

*) 15.09.2017. LETA LOSP: Latvijas lauksaimnieki nākamgad cer iztikt bez lieliem 

satricinājumiem   

http://apollo.tvnet.lv/zinas/losp-latvijas-lauksaimnieki-nakamgad-cer-iztikt-bez-lieliem-satricinajumiem/806998
http://apollo.tvnet.lv/zinas/losp-latvijas-lauksaimnieki-nakamgad-cer-iztikt-bez-lieliem-satricinajumiem/806998
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*) 17.09.2017. LETA LOSP: Situāciju lauksaimniecībā uzlabotu ēnu ekonomikas 

mazināšana un risku pārvaldības instrumentu pilnveide 

 

*) 17.09.2017. www.laukos.lv LOSP: Situāciju lauksaimniecībā uzlabotu ēnu ekonomikas 

mazināšana un risku pārvaldības pilnveide http://laukos.la.lv/losp-situaciju-lauksaimnieciba-

uzlabotu-enu-ekonomikas-mazinasana-un-risku-parvaldibas-pilnveide/  

 

*) Dienas bizness 18.09.2017. -  LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Pārtikas uzņēmumu 

federācijas (LPUF) padomes priekšsēdētāja Ināra Šure komentārs " Pārtikas ražotāji: Cīņa 

par vietējiem darbiniekiem pārtikas nozarē kļūst arvien sīvāka" 

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/partikas-razotaji-cina-par-vietejiem-darbiniekiem-

partikas-nozare-klust-arvien-sivaka-466558  

 

*) 19.09.2017. Delfi.lv LOSP aicina sienu un salmus ruļļos nepārdot ārpus Latvijas - 
http://m.delfi.lv/bizness/article.php?id=49254171 

  

*) 19.09.2017. www.lsm.lv -  LOSP aicina zemniekus sienu pārdot pašmāju lopkopjiem - 

http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/losp-aicina-zemniekus-sienu-pardot-pasmaju-

lopkopjiem.a250641/ 

 

*)19.09.2017. www.jekabpilsnovads.lv - LOSP aicina sienu un salmus ruļļos nepārdot ārpus 

Latvijas http://jekabpilsnovads.lv/?p=14807#more-14807 

  

*) 20.09.2017. LOSP komentārs Dienas bizness -  Skādi sola kompensēt! Komentārs 

pielikumā 

 

*) 18.09.2017. www.laukos.lv  LOSP ikmēneša sanāksmē spriedīs par plūdu sekām, PVN un 

zemes privatizāciju http://laukos.la.lv/losp-ikmenesa-sanaksme-spriedis-par-pludu-sekam-pvn-

un-zemes-privatizaciju/ 

 

*) LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis LNT Latvija 900sekundes (21.50 min) par plūdu 

radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem  

https://tvplay.skaties.lv/parraides/900-sekundes/875327?autostart=true 

 

*) 21.09.2017. www.laukos.lv LOSP: Iecere par samazināto PVN dārzeņiem kā pilotprojektu 

draud izgāzties. Atbalstot 5% pievienotās vērtības (PVN) likmes piemērošanu Latvijai 

raksturīgajiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem, Latvijas Lauksaimnieku organizāciju 

sadarbības padomes biedri vienlaikus izsaka sašutumu par Finanšu ministrijas (FM) definētajiem 

sasniedzamajiem rezultātiem, kuri labi domāto ieceri nevis stimulēs, bet gan iesaldēs. 

http://laukos.la.lv/losp-iecere-par-samazinato-pvn-darzeniem-ka-pilotpojektu-draud-izgazties/ 

 

*) 21.09.2017. lvportals.lv  eviešot 5% PVN likmi augļiem un dārzeņiem, LOSP neatbalsta 

Finanšu ministrijas pārspīlētos rezultatīvos rādītājus http://www.lvportals.lv/visi/preses-

relizes/289903-ieviesot-5-pvn-likmi-augliem-un-darzeniem-losp-neatbalsta-finansu-ministrijas-

parspiletos-rezultativos-raditajus/ 

*) 21.09.2017.www.vesti.lv  LOSP iebilst pret to, ka turpmākos trīs gadus neskatīs iespēju 

samazināt PVN likmi arī pienam un gaļai http://lat.vesti.lv/news/27381 

 

http://laukos.la.lv/losp-situaciju-lauksaimnieciba-uzlabotu-enu-ekonomikas-mazinasana-un-risku-parvaldibas-pilnveide/
http://laukos.la.lv/losp-situaciju-lauksaimnieciba-uzlabotu-enu-ekonomikas-mazinasana-un-risku-parvaldibas-pilnveide/
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/partikas-razotaji-cina-par-vietejiem-darbiniekiem-partikas-nozare-klust-arvien-sivaka-466558
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/partika/partikas-razotaji-cina-par-vietejiem-darbiniekiem-partikas-nozare-klust-arvien-sivaka-466558
http://m.delfi.lv/bizness/article.php?id=49254171
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/losp-aicina-zemniekus-sienu-pardot-pasmaju-lopkopjiem.a250641/
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/losp-aicina-zemniekus-sienu-pardot-pasmaju-lopkopjiem.a250641/
http://jekabpilsnovads.lv/?p=14807#more-14807
http://laukos.la.lv/losp-ikmenesa-sanaksme-spriedis-par-pludu-sekam-pvn-un-zemes-privatizaciju/
http://laukos.la.lv/losp-ikmenesa-sanaksme-spriedis-par-pludu-sekam-pvn-un-zemes-privatizaciju/
https://www.facebook.com/pages/LNT-Latvija-900sekundes/135260920430502?fref=mentions
https://tvplay.skaties.lv/parraides/900-sekundes/875327?autostart=true
http://laukos.la.lv/losp-iecere-par-samazinato-pvn-darzeniem-ka-pilotpojektu-draud-izgazties/
http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/289903-ieviesot-5-pvn-likmi-augliem-un-darzeniem-losp-neatbalsta-finansu-ministrijas-parspiletos-rezultativos-raditajus/
http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/289903-ieviesot-5-pvn-likmi-augliem-un-darzeniem-losp-neatbalsta-finansu-ministrijas-parspiletos-rezultativos-raditajus/
http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/289903-ieviesot-5-pvn-likmi-augliem-un-darzeniem-losp-neatbalsta-finansu-ministrijas-parspiletos-rezultativos-raditajus/
http://lat.vesti.lv/news/27381
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*) 20.09.2017. www.laukos.lv - Premjera parlamentārais sekretārs: Lauksaimniecībā 

ārkārtas situācija būtu nosakāma plašākā teritorijā 

Teritorija, kurā izsludināta ārkārtas situācija lauksaimniecības jomā ilgstošo lietavu un plūdu dēļ, 

būtu jāpaplašina, trešdien Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša 

sapulcē sacīja Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs Armands Krauze (ZZS). 

http://laukos.la.lv/premjera-parlamentarais-sekretars-laukos-arkartas-situacija-butu-nosakama-

plasaka-teritorija/ 

 

*) Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Savākts vien 60% lopbarības 

Publicēta: 20.09.2017. 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina zemniekus sienu pārdot pašu 

kolēģiem, nevis uzņēmējiem no Polijas un Lietuvas. Slikto laika apstākļu dēļ Latvijā šogad ir 

sagatavots ne vairāk par 60% nepieciešamās rupjās lopbarības. Visticamāk, siena trūkst ari Lietuvā 

un Polijā, jo šo valstu lauksaimnieki apbraukā Latvijas zemniekus ar piedāvājumu uzpirkt rupjo 

lopbarību un sienu ruļļos. LOSP ir gatava uzņemties starpnieka lomu, lai vietējiem zemniekiem, 

kuri vēlas pārdot šā gada vai iepriekšējā gada sienu, palīdzētu atrast pircēju šeit pat Latvijā 

 

*) 21.09.2017. Dienas bizness: Zemnieki: Rezultatīvie rādītāji ir kosmoss 
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/zemnieki-rezultativie-raditaji-ir-kosmoss-

466731 

 

 LETA: 

*) 21.09.2017 "Ieviešot 5% PVN likmi augļiem un dārzeņiem, LOSP neatbalsta Finanšu 

ministrijas pārspīlētos rezultatīvos rādītājus" 

20.septembrī notika ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju 

sapulce, kurā izvērtās asas diskusijas par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 5 % 

likmes ieviešanai Finanšu ministrijas Ministru kabineta (MK) protokollēmuma projektā 

noteiktajiem sasniedzamajiem rādītājiem 

 

*) 21.09.2017. LETA LOSP iebilst pret to, ka turpmākos trīs gadus neskatīs iespēju 

samazināt PVN likmi arī pienam un gaļai.  Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 

(LOSP) iebilst pret to, ka turpmākos trīs gadus netiks izskatīta iespēja samazināt pievienotās 

vērtības nodokļa (PVN) likmi arī pienam un gaļai, aģentūrai LETA pavēstīja LOSP sabiedrisko 

attiecību speciāliste Krista Garkalne. 

 

*) 20.09.2017.LETA 

Darba inspekcija būtiski samazinājusi lauksaimniecībā plānoto pārbaužu skaitu plūdu 

skartajā teritorijā 

Kā aģentūrai LETA iepriekš sacīja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) 

valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs, arī VDI tāpat kā citām kontrolējošajām iestādēm ir jābūt 

saprotošai un jāatliek pārbaudes plūdu skartajās saimniecībās uz vēlāku laiku. 

 

*) 20.09.2017. LETA Premjera parlamentārais sekretārs: Lauksaimniecībā ārkārtas 

situācija būtu nosakāma plašākā teritorijā  

LOSP aicina Latvijas zemniekus sienu un salmus ruļļos pārdot vietējiem lopkopjiem 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina Latvijas zemniekus sienu un 

salmus ruļļos pārdot vietējiem lopkopjiem, kuriem lietavu dēļ tā trūkst, nevis pircējiem ārpus 

http://laukos.la.lv/premjera-parlamentarais-sekretars-laukos-arkartas-situacija-butu-nosakama-plasaka-teritorija/
http://laukos.la.lv/premjera-parlamentarais-sekretars-laukos-arkartas-situacija-butu-nosakama-plasaka-teritorija/
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/zemnieki-rezultativie-raditaji-ir-kosmoss-466731
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/zemnieki-rezultativie-raditaji-ir-kosmoss-466731
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Latvijas, aģentūru LETA informēja LOSP sabiedrisko attiecību speciāliste Krista Garkalne. 

 

*) 19.09.2017. LETA LOSP aicina sienu un salmus ruļļos nepārdot ārpus Latvijas 

18.septembrī notika Zemkopības ministrijas (ZM) Konsultatīvās padomes sēde, kurā piedalījās arī 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) vadība. Sēdē tika diskutēts par situāciju 

Latgalē un Latvijas laukos saistībā ar ilgstošajām lietavām.  

 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

Oktobrī sāksies avansa maksājumu izmaksāšana lauksaimniekiem 
No 20.oktobra sāksies vienotā platībmaksājuma, maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai 

citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansa izmaksāšana 

lauksaimniekiem 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/oktobri-saksies-avansa-

maksajumu-izmaksasana-lauksaimniekiem-775 
 

 

Kā rīkoties lauksaimniekiem, kuru plūdos izpostītās lauksaimniecības platības 

neatrodas ārkārtējās situācijas teritorijā 
Lauksaimnieki, kuru plūdos cietušās lauksaimniecības platības neatrodas ārkārtējās situācijas 

teritorijā, kompensāciju par plūdu radītajiem zaudējumiem nesaņems . Šīm saimniecībām tiks 

piemērotas atkāpes, administrējot tiešos maksājumus un Lauku attīstības programmas pasākumus. 

 http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ka-rikoties-lauksaimniekiem-kuru-

pludos-izpostitas-lauksaimniecibas-platibas-neatrodas-arkartejas-situacijas-teritorija!-774 

 

 

Kalendārs: 

 
*) 30. septembrī beidzas pieteikšanās "Atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu 

saglabāšanai" (LDGRS). 

*) 1. oktobrī sākas pieteikšanās atbalstam "Kredītprocentu dzēšana". 

 

 

 

 

 

 

LDC informācija: 

 
Informējam, ka 28.09.2017. plkst.12.00 Rīgā, Republikas laukumā 2 (3.stāvs, 328.telpa) notiks 

pārbaudes testa kārtošana fiziskām personām, kuras iesniegušas dokumentus un atbilst MK 

noteikumu  Nr.566 „Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/oktobri-saksies-avansa-maksajumu-izmaksasana-lauksaimniekiem-775
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/oktobri-saksies-avansa-maksajumu-izmaksasana-lauksaimniekiem-775
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ka-rikoties-lauksaimniekiem-kuru-pludos-izpostitas-lauksaimniecibas-platibas-neatrodas-arkartejas-situacijas-teritorija!-774
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ka-rikoties-lauksaimniekiem-kuru-pludos-izpostitas-lauksaimniecibas-platibas-neatrodas-arkartejas-situacijas-teritorija!-774
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=2e469a28&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=2e469a28&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=df614869&e=39b825c6
https://likumi.lv/doc.php?id=233738
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vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā 

šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības” prasībām saņemt sertifikātu 

lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, pārraudzībā un mākslīgajā apsēklošanā. 

 

Dokumentu iesniegšanas termiņš 25.09.2017. 

Telefons informācijai: 67095073. 

 

 

 

Citi pasākumu: 

Semināri gaļas liellopu audzētājiem kuros dalīsimies zināšanās par liellopu nobarošanu, tās 

ekonomiskajiem aspektiem, kā arī dažādiem praktiskiem padomiem darba organizēšanā un lopu 

veselības stāvokļa uzturēšanā/uzlabošanā. http://www.losp.lv/node/4945 

 

 

 

 
 

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 

https://likumi.lv/doc.php?id=233738
https://likumi.lv/doc.php?id=233738
http://www.losp.lv/node/4945

