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Šodien, 31.janvārī Dārzkopības grupas organizētā  

“Dārzkopības konference 2020” 
 

 

 

 
Konferenci vadīja Andrejs Vītoliņš (Stādu Audzētāju biedrība). To atklāja 

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs, kurš uzrunājot kuplo dalībnieku skaitu, 

teica paldies Bulduru Dārzkopības vidusskolas vadībai, jo tagad mācību iestādē ierodas 

ar prieku, ir redzama tās attīstība un to viņš dzirdējis arī aprunājoties ar audzēkņiem. 

Cita starpā aicināja saimniekus, kuriem nav lielo platību, vairāk  pievērsties 

bioloģiskajai saimniekošanai, jo tā aizvien ir vēl Eiropā brīva niša.  Runājot par  

organizāciju stiprināšanu  uzsvēra, ka kopā mēs varam  daudz izdarīt un “visiem ir jābūt 

organizācijās, kuras iet un cīnās, lai arī šīs aploksnes gan no Briseles, gan arī no 
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Ministru kabineta būtu lielākas, lai arī lauksaimnieki vairāk savos maciņos šo naudu 

saņemtu.” Tomēr arī biedriem tas būtu jānovērtē ar biedra naudu iemaksām.  

Ar nozares aktualitātēm gatavojoties jaunajam plānošanas periodam 

iepazīstināja ZM Valsts sekretāra vietniece Rigonda Pārsla Krieviņa, LAD direktors 

Ģirts Krūmiņš un VAAD  direktore Kristīne Lifānova. 

Veicinot nozares attīstību, konferences ietvaros tika pasniegtas arī stipendijas  4 

skolas audzēkņiem. 

  

Lauksaimniecības organizāciju pārstāvji tiekas ar  

Lauksaimniecības komisāru 

 
30.janvārī, Briselē, Latvijas lauksaimniecības organizāciju, LOSP pārstāvji 

Kaspars Melnis (Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome") un 
Agnese Hauka (Latvijas Zemnieku federācija) tikās ar ES lauksaimniecības komisāru 

Janušu Voicehovski, lai vēlreiz atgādinātu par nepieciešamību palielināt tiešo 
maksājumu un lauku attīstības finansējumu, kā arī apspriestu svarīgākās jaunās 

prasības, kuras Latvijas lauksaimniekiem nav pieņemamas! Tikšanās laikā Latvijas 
lauksaimniekus pārstāvēja arī Maira Dzelzkalēja-Burmistre un Valters Zelčs 

(Zemnieku Saeima), Edgars Ruža (Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija) 
Pārstāvji diskusijā pauda nepieciešamību sniegt taisnīgu atbalstu lauksaimniekiem ES 

kopējās lauksaimniecības politikas un Eiropas zaļā kursa ieviešanā. Diskusijā 
piedalījās arī Latvijas Eiroparlamenta deputāts Roberts Zīle, kurš šajā sasaukumā ir 

apņēmies sekot līdzi ar lauksaimniecību saistītiem jautājumiem.

 
https://laukos.la.lv/lauksaimnieku-parstavji-brisele-tiekas-ar-jauno-

lauksaimniecibas-komisaru-vojcehovski 
 

https://www.facebook.com/Biedrība-Lauksaimniecības-organizāciju-sadarbības-padome-587856491279598/?__tn__=KH-R&eid=ARByf6I7gw05jZVrHxpznZznnds8eI-ThMC3kK5Ikb-_mtR42UPy2X6eG7q8PHfhaGPA1LdiD_yEd4YN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdjfQwNIbkdWnAHa5UuMCCsAEMCz9ahABwdhY7F7VyeLBMfmefYHIUSms6LQHvW25FxhTO1YdwS7g5gyAqhBNZiunWPwiZLCwkoMkw2dw70PFO6IoL8V3SHTDIa7tcC4mx6IcbvuKU0ib5MSMPcp_LWD5Z4eB_cBB_7qLa0SkTbemrRELk3QQo_WVkVhdjtgc5KhPXc-qM5WXkRVv2N1E-TSBqOVKB6tBmuWFymmMEw89GSbaMsZqSnX1fVmezGUe8YhYm7twsFOLiwj9uPStBTMF2SdbU4B343pnfVbbfPrOOV6Tnd6K0SOmgpwEQ6xUsgdqkPIhgmLOGLcs
https://www.facebook.com/biedribaLZF/?__tn__=KH-R&eid=ARBZ0J-JW6ItQd9lFaYuI8FIEWTKbNZZm8MS2QyK_cRkjFNmgxpYng9p5mHp1rQMZsnjJ2EHyfsWimct&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdjfQwNIbkdWnAHa5UuMCCsAEMCz9ahABwdhY7F7VyeLBMfmefYHIUSms6LQHvW25FxhTO1YdwS7g5gyAqhBNZiunWPwiZLCwkoMkw2dw70PFO6IoL8V3SHTDIa7tcC4mx6IcbvuKU0ib5MSMPcp_LWD5Z4eB_cBB_7qLa0SkTbemrRELk3QQo_WVkVhdjtgc5KhPXc-qM5WXkRVv2N1E-TSBqOVKB6tBmuWFymmMEw89GSbaMsZqSnX1fVmezGUe8YhYm7twsFOLiwj9uPStBTMF2SdbU4B343pnfVbbfPrOOV6Tnd6K0SOmgpwEQ6xUsgdqkPIhgmLOGLcs
https://www.facebook.com/zemnieku.saeima/?__tn__=KH-R&eid=ARBaUGFCedqz87QHXuPRGvKAOf6z0Cqt1sUPO-6cLsbukZxY7LsQeYP5a-y9LKdh-CyHbdDLRnYELwfm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdjfQwNIbkdWnAHa5UuMCCsAEMCz9ahABwdhY7F7VyeLBMfmefYHIUSms6LQHvW25FxhTO1YdwS7g5gyAqhBNZiunWPwiZLCwkoMkw2dw70PFO6IoL8V3SHTDIa7tcC4mx6IcbvuKU0ib5MSMPcp_LWD5Z4eB_cBB_7qLa0SkTbemrRELk3QQo_WVkVhdjtgc5KhPXc-qM5WXkRVv2N1E-TSBqOVKB6tBmuWFymmMEw89GSbaMsZqSnX1fVmezGUe8YhYm7twsFOLiwj9uPStBTMF2SdbU4B343pnfVbbfPrOOV6Tnd6K0SOmgpwEQ6xUsgdqkPIhgmLOGLcs
https://www.facebook.com/kooperativuasociacija/?__tn__=KH-R&eid=ARABiKTjereveNGcWq7xgcd6Sg2KKibD2bC8eWulfqCshuPIcOKat7bZD1J39SPLZKQeEgkpN3bu7xvc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdjfQwNIbkdWnAHa5UuMCCsAEMCz9ahABwdhY7F7VyeLBMfmefYHIUSms6LQHvW25FxhTO1YdwS7g5gyAqhBNZiunWPwiZLCwkoMkw2dw70PFO6IoL8V3SHTDIa7tcC4mx6IcbvuKU0ib5MSMPcp_LWD5Z4eB_cBB_7qLa0SkTbemrRELk3QQo_WVkVhdjtgc5KhPXc-qM5WXkRVv2N1E-TSBqOVKB6tBmuWFymmMEw89GSbaMsZqSnX1fVmezGUe8YhYm7twsFOLiwj9uPStBTMF2SdbU4B343pnfVbbfPrOOV6Tnd6K0SOmgpwEQ6xUsgdqkPIhgmLOGLcs
https://laukos.la.lv/lauksaimnieku-parstavji-brisele-tiekas-ar-jauno-lauksaimniecibas-komisaru-vojcehovski
https://laukos.la.lv/lauksaimnieku-parstavji-brisele-tiekas-ar-jauno-lauksaimniecibas-komisaru-vojcehovski
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Darba grupu (DG) un nozaru pārstāvju sanāksmes un tikšanās šonedēļ: 
 

29/01 Laukaugu DG 
29/01 LOSP valdes sēde 
29/01 NVO Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde 
30/01  Latvijas Ekspertu sarunas 
31/01 Dārzkopības konference 
 

 
 
 

Latvijas Agronomu biedrība 
   

2020. gads -  Latvijas Agronomu biedrības simtgades gads. 
Pēc vēstures datiem LAB ir dibināta 1920. gada decembrī. 

 
LAB nodaļas organizē savas ikgadējās tikšanās un pasākumus biedriem – 

Jēkabpils, Ogres, Aizkraukles, Rēzeknes, Dobeles nodaļas. Februārī būs Kurzemes 
puses biedru ikgadējais pasākums, kur apvienojās Liepājas, Ventspils, Saldus, Kuldīgas, 
Talsu un Tukuma nodaļas. Pasākumos tiek pārrunāti aktuāli jautājumi, uzņemti jaunie 
biedri u.c. 

Plānoti vēl dažādi pasākumi un sadarbības ar LLKC, LLU un lielākais 2020. gada 
divu dienu pasākums vasarā Baltijas Agronomu konference, kurā piedalīsies Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas agronomi. 
Saistībā ar Starptautisko augu veselības gadu 2020, VAAD (Valsts augu aizsardzības 
dienests) un LAB (Latvijas agronomu biedrība) organizē mazpulcēniem ziemas 
konkursiņu.  
 

2018. gada 20. decembrī ANO Ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, kurā 
pasludināts, ka 2020. gads ir Starptautiskais augu veselības gads. Starptautiskais 
augu veselības gads ir ļoti svarīga iniciatīva, lai uzsvērtu augu veselības nozīmi 
pārtikas drošības uzlabošanā, vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā un 
ekonomiskās attīstības veicināšanā, jo klimata pārmaiņas un cilvēku darbības ir 
mainījušas ekosistēmas, samazinājušas bioloģisko daudzveidību un radījušas jaunus 
riskus un iespējas augiem bīstamo kaitēkļu izplatībai. 
Šogad visā pasaulē, arī Latvijā, tiek organizēti dažādi pasākumi, lai pievērstu 
sabiedrības uzmanību augu veselībai. 
 
Gaļas liellopu audzētāju biedrība 
 

Mācības 13.-14.februāri. “Zālāju uzturēšana un kopšana ar mērķi nodrošināt 
pilnvērtīgu barību liellopiem. Dažāda vecuma un kategorijas liellopu barošana.". 
http://lglab.lv/lv/8-jaunumi/150-m%C4%81c%C4%ABbas-13-14-

febru%C4%81r%C4%AB-kurzem%C4%93 

 

DALĪBORGANIZĀCIJU PASĀKUMI 

http://lglab.lv/lv/8-jaunumi/150-m%C4%81c%C4%ABbas-13-14-febru%C4%81r%C4%AB-kurzem%C4%93
http://lglab.lv/lv/8-jaunumi/150-m%C4%81c%C4%ABbas-13-14-febru%C4%81r%C4%AB-kurzem%C4%93
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Latvijas Olu ražotāju asociācija 

Putnu gripa turpina izplatību! Zemu patogēnā putnu gripa nu konstatēta Dānijā, 

bioloģiskajā saimniecībā ar 48 tūkstošiem putnu.  

Par biodrošības prasībām varat iepazīties Ministru kabineta noteikumos 
Nr.291 Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām. Lai 
pasargātu savus mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, PVD iesaka ievērot 
biodrošības pasākumus par  “Biodrošība mājputnu novietnē”.  

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs “ 

Piedalās “Balttour 2020”  . No 31. janvāra līdz 2. februārim Ķīpsalā.  

Biedrība “Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija” 

 

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS BALVA:  

2019. GADA ZINĀTNISKIE SASNIEGUMI LATVIJĀ 

Latvijas tautsaimniecības un ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai nepieciešama zinātnes 

un uzņēmējdarbības sadarbība. Latvijas zinātnieki ir gatavi strādāt, radīt idejas un nodot 

tās tālāk uzņēmējiem, lai tie savukārt radītu produktus ar augstu pievienoto vērtību, kuri 

būtu konkurētspējīgi pasaules tirgū. 

Iepriekšējo gadu zinātnisko sasniegumu Latvijā apkopojums rāda, ka mūsu zinātnieki 

ir radījuši inovācijas tādās jomās, kā fizika un tehnoloģijas, ķīmija, bioloģija un 

medicīna, ekonomika un sociālas zinātnes, lauksaimniecības un mežu zinātnēs 

(www.lza.lv).   

Starpdisciplinārs pētījums par egļu mežiem Latvijā, iekļaujot gan mežkopības, 

meža selekcijas, gan ģenētikas, fitopatoloģijas un ekonomikas atzinumus. 

To radījuši Latvijas Valsts mežzinātnes institūta ‘’Silava’’ zinātnieku grupa: Dr.silv. 

Jurģis Jansons, Mg. silv. Jānis Donis, LZA akadēmiķis Tālis Gaitnieks, LZA 

korespondētājloceklis Āris Jansons, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa, Dr.silv. Zane Lībiete, 

Dr.biol. Dainis E. Ruņģis.  

Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava” tapis starpdisciplinārs pētījums par egļu 

mežiem Latvijā, iekļaujot gan mežkopību, gan meža selekciju, ģenētiku, fitopatoloģiju 

un ekonomiku. Egļu audžu izpēte un ekonomiskais izvērtējums parāda, ka, kopjot 

sākotnēji pārbiezinātās egļu audzes, iespējams izveidot produktīvas mežaudzes, kā 

rezultātā pieaug meža vērtība. Egle ir otra izplatītākā skuju koku suga Latvijā, un tās 

nozīme pārskatāmā pagātnē ir bijusi ļoti liela. Stādītu egļu mežu platība Latvijā ir 239 

http://www.balttour.lv/
http://www.lza.lv/
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(+/- 4,02%) tūkst. ha un tie būtiski atšķiras no mežiem, kuri Latvijā veidotos cilvēku 

neapdzīvotā vidē. Šādā vidē nekad nebūtu jaunībā strauji augošas vienvecuma egļu 

kokaudzes – egles ilgstoši augtu, kā paaugas, vēlāk – kā II stāva koki, un tikai 

pakāpeniski kļūtu par valdošo sugu. Cilvēka veidotas egļu kokaudzes aug strauji, ir 

ražīgas un kvalitatīvas, ja vien tās audzē pareizi – gan iestāda, gan kopj, gan nocērt, kad 

izaugušas. Šos aspektus skata starpdisciplinārs pētījums, iekļaujot kompetences gan 

mežkopībā, gan meža selekcijā, ģenētikā, fitopatoloģijā un ekonomikā. Pētījums pēc 

Latvijas meža nozares iniciatīvas uzsākts 2014. gadā Valsts pētījumu programmas 

ietvaros. Pētījuma rezultāti apkopoti 2019. gadā izdotā monogrāfijā ‘’Vienvecuma egļu 

meži Latvijā’’ (DU apgāds ‘’Saule’’, ISBN 978-9984-14-853-3), prezentēti Latvijas 

meža nozarei LVMI Silava rīkotajā mežzinātnes dienā 2019. gada 30. maijā Gulbenes 

novadā un Jaunkalsnavā, pulcējot vairāk kā 120 dalībniekus. Pētījuma radošā grupa 

2019. gada 22. maijā saņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta pateicības 

rakstu. 

Skat. video: 

https://www.youtube.com/watch?v=2VOKiZ0GfhU&feature=youtu.be  

 

Latvijas Lauku forums 
 

Rīkoja biedrības “Latvijas Lauku forums” un biedrības “Daugavpils un Ilūkstes 
novadu partnerības “Kaimiņi” pasākumus! 
“Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?” 

29. un 30. janvārī Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi”” darbības 

teritorijā varēja iepazīsties un izzināt vairākas vietējas iniciatīvas, kas radītas vai 

pilnveidotas ar Eiropas Savienības atbalstu. Aicināts tika ikviens, kam ir iespēja 

pievienoties Dvietē un Vabolē, lai iepazītu interesantus stāstus par kaimiņu 

paveikto un uzzinātu vairāk par Eiropas investīciju radītajiem rezultātiem. 

Klātesošie dzirdēja pieredzes stāstus par lielām lietām mazās vietās, iesaistīsies 

vērtīgās sarunās par to, kā iedzīvotāju vajadzības mijiedarbojas ar Eiropas 

Savienības sniegtajām iespējām,  kā arī tika palutināti  ar uzkodām un 

dzērieniem.  

Aicinām ieplānot arī nākamās kampaņas 

„Mans reģions. Mana Eiropa. Mana nākotne” 

LLF organizētajās tikšanās Zemgalē un Latgalē, februārī, martā un aprīlī. 

Parādīt, ka Eiropa ir tepat un ikdienišķās lietās saskatāma, kā rezultāts 

mērķtiecīgām rīcībām kohēzijas, lauku attīstības un citu politikas plānu 

īstenošanas rezultāts, ir viens no biedrības “Latvijas Lauku forums“ (LLF) mērķiem, 

iesaistoties Eiropas Komisijas kampaņā “Mans reģions, mana Eiropa, mana 

nākotne”. Kampaņas mērķis ir informēt par Eiropas Savienības sniegto atbalstu 

projektiem un aktivitātēm reģionos, par pieejamo finansējumu mazajām un 

vidējām saimniecībām, par jauniešu attīstības un izglītības iespējām un citām 

atbalsta programmām. Plašāka informācija par Eiropas sniegtajām iespējām 

https://www.youtube.com/watch?v=2VOKiZ0GfhU&feature=youtu.be
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laukiem un reģionu iedzīvotājiem ļauj saskatīt un izzināt dzīves kvalitātes 

uzlabošanas un ekonomikas attīstības iespējas, vienlaikus radot vietu diskusijām 

par efektīvāku un mērķtiecīgāku atbalstu lauku telpā. 

http://llf.partneribas.lv/archives/6233 

 
 

 

 

 

Zemkopības ministrija 

2020. gadā Zemkopības ministrija turpinās  

darbus iedzīvotāju un zemju pasargāšanai no plūdiem 

 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) 2020. gadā turpinās 

atjaunot un pārbūvēt valsts nozīmes meliorācijas infrastruktūras objektus, ieguldot 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta līdzekļus. Šo darbu mērķis ir plūdu 

risku mazināšana, valstij piederošo hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve, valsts 

nozīmes ūdensnoteku atjaunošana, lauksaimniecības un meža zemju meliorācija. 

 

2020. gadā ZMNĪ organizēs būvdarbus 13 valsts nozīmes meliorācijas infrastruktūras 

objektos. Būvdarbu laikā tiks atjaunotas un pārbūvētas 8 hidrobūves un atjaunotas 

valsts nozīmes ūdensnotekas 95,5 km garumā, tādējādi no plūdu draudiem pasargājot 

vairāk nekā 1200 cilvēku un no plūdu apdraudējuma aizsargājot zemes vairāk nekā 

5400 ha platībā. 

 

Kā nozīmīgākie ZMNĪ 2020. gadā īstenojamie projekti jāmin Meirānu kanāla 

rekonstrukcija Lubāna zemienē Madonas un Varakļānu novadā. 2020. gadā tiks 

pabeigta arī Gaujas – Daugavas kanāla pārbūve Ādažu novadā, kā arī Silzemnieku 

poldera sūkņu stacijas pārbūve Burtnieku novadā. 

 

Īstenojot valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, tiek novērsti vai 

samazināti plūdu riski, lauku apvidos pasargājot no plūdiem iedzīvotājus un viņiem 

piederošās būves, saimniecības un tehniku, kā arī lauksaimniecības un meža zemes, 

autoceļus u.c. nozīmīgus infrastruktūras un citus objektus. 

 

Jau ziņots, ka 2019. gadā ZMNĪ īstenoja 7 būtiskus projektus 8,4 miljonu eiro vērtībā. 

2019. gadā atjaunotas un pārbūvētas 7 hidrobūves un valsts nozīmes ūdensnotekas 

atjaunotas 32,5 km garumā, tādējādi no plūdu apdraudējuma pasargājot vairāk nekā 

5200 iedzīvotāju reģionos un no applūšanas aizsargājot lauku un meža zemes vairāk 

nekā 6600 ha platībā. 
  

NOZARU AKTUALITĀTES  

http://llf.partneribas.lv/archives/6233
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Zemkopības ministrija pērn palielinājusi naudu nozarei un atbalstu zemes iegādei  

Par papildu atrastajiem 30 miljoniem eiro valsts atbalsta nodrošināšanai 

lauksaimniecības nozarei un lauku attīstībai plānots īstenot dažādus projektus, tostarp: 

• 16 miljoni eiro paredzēti Latvijas lauksaimnieku lopkopības sektora 

konkurētspējas veicināšanai; 

• 4 miljoni eiro - atbalsts mazajiem ražojošiem lauksaimniekiem; 

• 3 miljoni -  lauksaimniecībā izmantojamiem pētījumiem un lauksaimniecības 

zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai. Vairāk: 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zemkopibas-ministrija-pern-palielinajusi-

naudu-nozarei-un-atbalstu-zemes-iegadei.a345871/ 

 

PVD 

No 1. aprīļa pārtikas ražotājiem jānorāda pārtikas produkta galvenās sastāvdaļas 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta. Lai nodrošinātu patērētājus ar pilnvērtīgu 
informāciju par pārtikas produktu izcelsmi, pārtikas ražotājiem no 2020. gada 1. aprīļa 
ir jāpiemēro Komisijas Īstenošanas 2018. gada 28. maija regula (ES) 2018/775 par 
pārtikas produkta galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 
norādīšanu (Regula). https://www.zm.gov.lv/partika/jaunumi/komisijas-istenosanas-

2018-gada-28-maija-regula-es-2018-775-par-partik?id=10945 

Enerģētika 

Nākamajos desmit gados plāno veicināt vēja un saules enerģijas ražošanu 

Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātajā "Nacionālajā 

enerģētikas un klimata plāna 2030.gadam" (NEKP 2030) 

projektā rosināts veicināt vēja un saules enerģijas ražošanu.  

 EM norādīja, lai nodrošinātu Latvijas enerģētisko drošību un 

nodrošinātu sabiedrību ar lētu un konkurētspējīgu enerģiju, Latvijai jānodrošina 

atjaunojamo energoresursu (AER) īpatsvara pieaugums, ko likumsakarīgi būtu 

jānodrošina ar izmaksu efektīvākajām tehnoloģijām. Vairāk: 

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionalais_energetikas_un_klimata_pla
ns/ 

Aitu un kazu bakas pie Latvijas robežas. Kā mazināt riskus?  

https://laukos.la.lv/aitu-un-kazu-bakas-pie-latvijas-robezas-ka-mazinat-riskus 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zemkopibas-ministrija-pern-palielinajusi-naudu-nozarei-un-atbalstu-zemes-iegadei.a345871/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zemkopibas-ministrija-pern-palielinajusi-naudu-nozarei-un-atbalstu-zemes-iegadei.a345871/
https://www.zm.gov.lv/partika/jaunumi/komisijas-istenosanas-2018-gada-28-maija-regula-es-2018-775-par-partik?id=10945
https://www.zm.gov.lv/partika/jaunumi/komisijas-istenosanas-2018-gada-28-maija-regula-es-2018-775-par-partik?id=10945
https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionalais_energetikas_un_klimata_plans/
https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionalais_energetikas_un_klimata_plans/
https://laukos.la.lv/aitu-un-kazu-bakas-pie-latvijas-robezas-ka-mazinat-riskus
http://www.leta.lv/photo/search/?search=15286684
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Piensaimniecība 

Latvijas piena produktu ražotāji pērn sasnieguši izrāvienu eksportā 

ĪSUMĀ:  

 Pērn vairāk pieaudzis siera, sūkalu produktu, vājpiena un industriālo piena 

produktu eksports. Galvenie noieta tirgi – Lietuva, Polija, Vācija un Apvienotā 

Karaliste; vietējais tirgus stabils ar tendenci samazināties. Attiecībā uz piena iepirkuma 

cenām tirgus ir stabilizējies; Latvijā vidējā cena – 30 centi par kilogramu; ES – 35 centi. 

Izslaukuma apjoms pieaudzis – tas nozīmē, ka efektivitāte pieaug. Tomēr Latvijas 

piena ražotājiem ir, uz ko tiekties. LPCS: Latvijā ir 6 000 piena ražošanas saimniecības, 

kamēr Igaunijā līdzīgu apjomu pienu saražo 600 saimniecības. Pērn 180 saimniecības 

Latvijā beigušas nodarboties ar piena ražošanu; liela daļa no tām mainījušas darbības 

virzienu. Vairāk:  

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/latvijas-piena-produktu-razotaji-pern-

sasniegusi-izravienu-eksporta.a346299/ 

Mežsaimniecība 

Jāiesniedz pārskati par saimniecisko darbību mežā 

Beidzies 2019. gads. Meža īpašniekiem jāatceras, ka līdz 1. februārim ir 

jāiesniedz pārskats par veikto mežsaimniecisko darbību 2019. gadā savā mežā. Meža 

likumā ir noteikts, ka meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 

1. februārim informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto 

mežsaimniecisko darbību.  Valsts meža dienestā pārskata informācija ir jāiesniedz, ja 

meža īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā mežā ir veikta koku ciršana, jaunaudžu 

kopšana, meža atjaunošana vai meža ieaudzēšana. Par iesniegtās informācijas 

patiesumu ir atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Vairāk:  

https://www.zm.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/jaiesniedz-parskati-par-

saimniecisko-darbibu-meza?id=10910 

Vecums vai resnums? Jaunumi koku ciršanas noteikumos sagrozījuši prātus 

sabiedrībā 

https://www.zemeunvalsts.lv/vecums-vai-resnums-jaunumi-koku-cirsanas-

noteikumos-sagrozijusi-pratus-sabiedriba 

 

Vidzemes mežsaimniekiem bažas par astoņzobu mizgraužu izplatību siltās 

ziemas dēļ   

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/vidzemes-mezsaimniekiem-bazas-par-
astonzobu-mizgrauzu-izplatibu-siltas-ziemas-del.a345167/ 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/latvijas-piena-produktu-razotaji-pern-sasniegusi-izravienu-eksporta.a346299/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/latvijas-piena-produktu-razotaji-pern-sasniegusi-izravienu-eksporta.a346299/
https://www.zm.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/jaiesniedz-parskati-par-saimniecisko-darbibu-meza?id=10910
https://www.zm.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/jaiesniedz-parskati-par-saimniecisko-darbibu-meza?id=10910
https://www.zemeunvalsts.lv/vecums-vai-resnums-jaunumi-koku-cirsanas-noteikumos-sagrozijusi-pratus-sabiedriba
https://www.zemeunvalsts.lv/vecums-vai-resnums-jaunumi-koku-cirsanas-noteikumos-sagrozijusi-pratus-sabiedriba
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/vidzemes-mezsaimniekiem-bazas-par-astonzobu-mizgrauzu-izplatibu-siltas-ziemas-del.a345167/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/vidzemes-mezsaimniekiem-bazas-par-astonzobu-mizgrauzu-izplatibu-siltas-ziemas-del.a345167/
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Bioloģiskā lauksaimniecība 

Būs pieejama informācija par bioloģiskajā lauksaimniecībā atļautajiem 

mēslošanas līdzekļiem 

Zemkopības ministrija (ZM) norāda, ka bioloģiskajiem lauksaimniekiem ir grūti 

orientēties un izvērtēt, kurus mēslošanas līdzekļus un substrātus drīkst lietot 

bioloģiskajā lauksaimniecībā. Šī iemesla dēļ Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) 

turpmāk izvērtēs iesniegtos dokumentus par mēslošanas līdzekļa un substrāta, kuram 

paredzēts lietot norādi “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā”, atbilstību Eiropas 

normatīvu prasībām. 

https://laukos.la.lv/bus-pieejama-informacija-par-biologiskaja-lauksaimnieciba-

atlautajiem-meslosanas-lidzekliem 

Latvijā tuvākajos gados nesamazinās augu aizsardzības līdzekļu lietošanu  

Zemkopības ministrija (ZM) skaidro, ka Latvija jaunā rīcības plāna augu aizsardzības 

līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai projektu izstrādāja 2016.gadā, taču tas bija 

jāpapildina atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) norādēm. Iepriekšminētā iemesla dēļ 

rīcības plāna tālāka virzība apstiprināšanai tika turpināta 2019.gadā. Jaunais Latvijas 

rīcības plāns aptver 2019.-2023.gada plānošanas periodu. 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvija-tuvakajos-gados-nesamazinas-augu-

aizsardzibas-lidzeklu-lietosanu.a345480/  

Graudkopība 

Ziemājiem laikapstākļi pagaidām labvēlīgi  

Kamēr neierasti siltā ziema apgrūtina mežizstrādi, graudkopības nozarei tā 
pagaidām ir labvēlīga. Vidzemes lauksaimnieki atzīst, ka graudaugi ziemo necerēti 
labi. Ja vien lietavas un sals ies secen, ir cerības uz kvalitatīvu un labu graudu ražu. 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/ziemajiem-laikapstakli-pagaidam-

labveligi.a346546/ 

Kūdra 

Sāk vērienīgu projektu klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju 

demonstrēšanai kūdras augsnēs. Kā informē projekta pārstāvji, mērķis ir klimata 

pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana, apsaimniekojot auglīgas 

organiskās augsnes lauksaimniecības un meža zemēs mērenajā klimata joslā. 

https://laukos.la.lv/sak-verienigu-projektu-klimata-parmainu-samazinasanas-iespeju-

demonstresanai-kudras-augsnes 

https://laukos.la.lv/bus-pieejama-informacija-par-biologiskaja-lauksaimnieciba-atlautajiem-meslosanas-lidzekliem
https://laukos.la.lv/bus-pieejama-informacija-par-biologiskaja-lauksaimnieciba-atlautajiem-meslosanas-lidzekliem
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvija-tuvakajos-gados-nesamazinas-augu-aizsardzibas-lidzeklu-lietosanu.a345480/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvija-tuvakajos-gados-nesamazinas-augu-aizsardzibas-lidzeklu-lietosanu.a345480/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/ziemajiem-laikapstakli-pagaidam-labveligi.a346546/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/ziemajiem-laikapstakli-pagaidam-labveligi.a346546/
https://laukos.la.lv/sak-verienigu-projektu-klimata-parmainu-samazinasanas-iespeju-demonstresanai-kudras-augsnes
https://laukos.la.lv/sak-verienigu-projektu-klimata-parmainu-samazinasanas-iespeju-demonstresanai-kudras-augsnes


 

Infolapa_Nr.3-2020   

 

10 

Vai Latvijas kūdras purviem gaidāms cukurfabriku liktenis?  

Kūdras nozarē satraukumu radījis pirms nedēļas publiskotais Eiropas Komisijas 

piedāvājums pārejai uz zaļāku Eiropu. Tas cita starpā paredz veidot īpašu finanšu 

instrumentu ar nosaukumu “Taisnīgās pārejas fonds”. Tajā dalībvalstīm būs pieejami 

granti, lai videi kaitīgas nozares pārorientētu uz citu darbības lauciņu. Īpaša uzmanība 

pievērsta fosilā kurināmā ieguvei – Polijas akmeņoglēm, Igaunijas degslāneklim  un 

Latvijas kūdrai. Mūsu uzņēmēji uzskata, ka šādā kompānijā nokļuvuši nepamatoti.  

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/vai-latvijas-kudras-purviem-gaidams-

cukurfabriku-liktenis.a346104/ 

 

LLKC 

Aicina piedalīties Eiropas Lauku tīkla organizētā konkursā “Lauku iedvesmas 
balvas 2020”, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta Eiropas Lauksaimniecības fonda 
Lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētiem labas prakses projektiem, kas veicina lauku 
klimata pasākumus vai bioekonomiku. 
Projektu piemērus var iesniegt trīs tematiskajās kategorijās: BIOEKONOMIKA, 
KLIMATA PĀRMAIŅU MAZINĀŠANA, KLIMATA PĀRMAIŅU ADAPTĀCIJA 

Projektu piemēri Valsts Lauku tīkla Sekretariātā jāiesniedz līdz 2020. gada 21. 
februārim. Sīkāka informācija par konkursu atrodama 
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/rural-inspiration-awards-2020_en 
Zanda Dimanta-Svilpe zanda.dimanta@llkc.lv; 26135858 

Kūdra 

Sāk vērienīgu projektu klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšanai 
kūdras augsnēs 

Kā informē projekta pārstāvji, mērķis ir klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu 
demonstrēšana, apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes lauksaimniecības un 
meža zemēs mērenajā klimata joslā. 

https://laukos.la.lv/sak-verienigu-projektu-klimata-parmainu-samazinasanas-iespeju-

demonstresanai-kudras-augsnes 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/vai-latvijas-kudras-purviem-gaidams-cukurfabriku-liktenis.a346104/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/vai-latvijas-kudras-purviem-gaidams-cukurfabriku-liktenis.a346104/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/rural-inspiration-awards-2020_en
mailto:zanda.dimanta@llkc.lv
https://laukos.la.lv/sak-verienigu-projektu-klimata-parmainu-samazinasanas-iespeju-demonstresanai-kudras-augsnes
https://laukos.la.lv/sak-verienigu-projektu-klimata-parmainu-samazinasanas-iespeju-demonstresanai-kudras-augsnes
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