
INFOLAPA Nr. 5 !!
Izaugsmi saista ar pašmāju tirgu (Dienas bizness) 
2017. gadā dāņiem piederošie cūkgaļas ražošanas, pārstrādes un mazumtirdzniecības uzņēmumi 
spēs nodrošināt pilnu ciklu; vietējā tirgū plānots nostiprināt zīmolu Miķelānu bekons, pirmdien 
vēsta laikraksts Dienas Bizness.  
2015.gadā Dānijas holdinga Topgard Holding meitas uzņēmumi iegādājās uz bankrota robežas 
esošo Miķelānu cūku kompleksu un Jēkabpils gaļas kombinātu – uzņēmumu Serho 777, plānots 
veikt nepieciešamās investīcijas, lai sāktu produkcijas ražošanu un attīstītu mazumtirdzniecību. 
 http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/izaugsmi-saista-ar-pasmaju-tirgu-444739?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter … !!
Pievēršas sojas pupu audzēšanai (Dienas bizness) 
Tirzas pagasta bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Avotiņi šogad divu hektāru platībā tiks audzētas 
sojas pupas. Tas ir krietni vairāk nekā iepriekšējos gados. Tiks sētas arī 15 dažādu šķirņu mazās 
pupiņas. Saimniece Ligita Zvirbule izlēmusi, ka turpmāk saimniecībā akcentēs pākšaugu 
audzēšanu, vēsta reģionālais laikraksts Dzirkstele. 
«Mēs līdz šim galvenokārt saimniecībā nodarbojāmies ar dārzeņu audzēšanu. Tas ir ļoti fizisks 
darbs, tāpēc izlēmu, ka mazliet pašai sev ir jādod atelpa. Domāju, ka pākšaugi ir starp tām kultūrām, 
kas tik fizisku darbu neprasa. Tā kā sojas pupas pērn izdevās ļoti labi novākt ar kombainu, tad 
turpmāk specializēsimies uz pākšaugiem. Ar kombainu man izlīdzēja attālāks kaimiņš. Būtībā sojas 
pupas jau nedaudz atgādina mazus zirnīšus. Atlika tikai nedaudz pielāgot kombaina sietu,» savu 
izvēli pamato Ligita. Viņa plāno galvenokārt sēt arī tās mazās pupiņas, kam forma ir apaļa, jo 
pārliecinājusies, ka arī tās ir iespējams nokult. 
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/pieversas-sojas-pupu-audzesanai-444631 !
Turcijā ir pieprasījums pēc Latvijā audzētiem gaļas liellopiem 
Tādām tradicionālajām Latvijas lauksaimniecības nozarēm kā piena lopkopība un cūkkopība 
saskaroties ar grūtībām, daudzi zemnieki meklē jaunus veidus, kā attīstīt saimniecību. Dagdas 
novadā pēdējo gadu laikā attīstās gaļas liellopu audzēšana Turcijas tirgum. Lielākajā saimniecībā ir 
pat 150 lopu. 
http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/turcija-ir-pieprasijums-pec-latvija-audzetiem-galas-
liellopiem.a166702/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links !
Ievazāta bīstama alkšņu sērga 
Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā paraugos atrasta bīstama, 
alkšņu slimību izraisoša sēne “Phytophthora alni”. Minētā slimība ir plaši izplatīta visā Eiropā, 
tostarp arī Lietuvā, taču Latvijā līdz šim tā nebija konstatēta. “Phytophthora alni” izraisa alkšņu 
nopietnu saslimšanu. Biežāk tiek inficēts melnalksnis, retāk – baltalksnis. 
http://www.la.lv/ievazata-bistama-alksnu-serga/ 
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Jau sesto gadu pēc kārtas notikusi lauksaimnieku un mežsaimnieku balsošana 
par labāko kooperatīvu (Latvijas Avīze) 
Konkursa uzvarētāji: MPKS Mežsaimnieks izpilddirektors Grigorijs Rozentāls (no kreisās), LPKS 
"Daiva" valdes priekšsēdētājs Arnis Ķibers, LPKS "Bites" valdes priekšsēdētāja Ligita Pudniece, 
LPKS "VAKS" valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons, LPKS "Avots" valdes priekšsēdētāja 
Valentīna Avgustova, LPKS "Straupe" valdes priekšsēdētājs Imants Balodis. Kā vēsta 
“balso.llka.lv” pieejamā informācija, aktivitāte bijusi visai liela – kopumā esot veikti 4299 
balsojumi. Visvairāk vēlmi atbalstīt savu kooperatīvu izrādījuši vidzemnieki, nobalsojot 1413 
reizes, viņiem sekojuši balsotāji no Latgales ar 1275 balsīm, teju divreiz mazāk kooperatīvu 
atbalstītāju bijis Zemgalē un Kurzemē – fiksētas attiecīgi 656 un 454 balsis. 
http://www.la.lv/cela-uz-balvu-par-stabilitati/ !!
Precizē aitu un kazu brucelozes profilakses un apkarošanas kārtību (ZM) 
Lai samazinātu dzīvnieku īpašnieku administratīvos izdevumus un ļautu ietaupīt finanšu līdzekļus 
par kontroles parauga noņemšanu un laboratorisko izmeklēšanu, valdība otrdien, 2.februārī, grozīja 
2011.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumus Nr.988 „Kārtība, kādā veic brucelozes 
profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām”. Jaunie Zemkopības ministrijas izstrādātie 
noteikumu grozījumi noteiks, ka brucelozes un Maedi-Visna laboratoriskos izmeklējumus veiks 
vienlaikus tiem aitu sugas dzīvniekiem, kuri atrodas novietnēs, kurām ir piešķirts no Maedi-Visna 
oficiāli brīva novietnes statuss.  
http://www.zm.gov.lv/presei/precize-aitu-un-kazu-brucelozes-profilakses-un-apkarosanas-kartibu?
id=5167 !
Mainīsies valsts nodevas uztura bagātinātāju reģistrēšanai 
Valdība otrdien, 2.februārī, apstiprināja grozījumus uztura bagātinātāju reģistrēšanas valsts nodevās. 
Turpmāk par vienām reģistrācijas darbībām būs jāmaksā vairāk nekā pašlaik, savukārt par citām – 
mazāk. Nodeva, līdzīgi kā līdz šim, tiks dalīta atkarībā no tā, vai tiek maksāts par Eiropas 
Ekonomikas zonas valstīs vai ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ražota uztura bagātinātāja 
reģistrāciju. Noteikumi paredz aizstāt trīs valsts nodevu pozīcijas ar sešām, kas ir detalizētāk 
noteiktas, tāpēc tiesību norma kļuvusi saprotamāka un vieglāk piemērojama.  
http://www.zm.gov.lv/presei/mainisies-valsts-nodevas-uztura-bagatinataju-registresanai?id=5168 !
Palielināts finansējums zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai  
Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” līdz 2015.gada 31.decembrim ir piešķīrusi 
781 aizdevumu zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai par kopējo summu 39,60 
miljoni eiro un ir noslēgti 774 līgumi par 38,80 miljoniem eiro. Speciālisti prognozē, ka 2016.gada 
februāra sākumā aizdevumiem paredzētie līdzekļi (40 miljoni eiro) būs apgūti un trūkstošā 
finansējuma dēļ būs jāpārtrauc jaunu iesniegumu pieņemšana. Lai zemes iegādē neveidotos 
pārrāvums, valdība otrdien, 2.februārī, apstiprināja zemes iegādes kreditēšanas programmas 
finansējuma palielināšanu par 15 miljoniem eiro. 
http://www.zm.gov.lv/presei/palielinats-finansejums-zemes-iegadei-lauksaimniecibas-produkcijas-
raz?id=5169 
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!!
!
Rūpniecības produkcijas apjoms pērn audzis par 3,4%  (Dienas bizness) 
2015. gadā salīdzinājumā ar 2014. gadu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc  kalendāri 
izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 3,4 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas 
pārvaldes (CSP) dati.  
To ietekmēja apjoma pieaugums apstrādes rūpniecībā – par 4,1 %, kā arī ieguves rūpniecībā un 
karjeru izstrādē – par 6,4 %, bet elektroenerģijas un gāzes apgādē bija samazinājums par 0,1 %. 
http://www.db.lv/razosana/rupniecibas-produkcijas-apjoms-pern-audzis-par-3-4-proc-444892 !!
Latvija turpinās aizstāvēt mūsu zvejnieku intereses par tiesībām zvejot sniega 
krabjus Barenca jūrā !
Saskaņā ar otrdienas, 2. februāra, Ministru kabineta sēdē nolemto, Latvijas atbildīgās iestādes 
turpina darbu kopīgi ar Eiropas Komisiju (EK), lai meklētu ilgtermiņa risinājumus Latvijas 
zvejnieku iespējām sniega krabju zvejai Barenca jūrā. Zemkopības ministrija informē, ka jautājums 
par Latvijas interesēm sniega krabju zvejā Barenca jūrā ir skatīts dažādu līmeņu un formātu 
sanāksmēs gan ES, gan starptautiskajās organizācijās (Ziemeļaustrumu – Atlantijas zvejniecības 
komisijā / NEAFC). 
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-turpinas-aizstavet-musu-zvejnieku-intereses-par-tiesibam-
zvejo?id=5170 !
Peļņas nodokļa tramplīns datu centriem (Dienas bizness) 
Uz peļņas nodokļa atlaidi, ieguldot vismaz 10 milj. eiro, varēs pretendēt arī investori datu centros; 
ar peļņas nodokli pagaidām neapliks arī lauksaimnieku subsīdijas. Tādus priekšlikumus 
grozījumiem Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā atbalstīja Saeimas Budžeta un finanšu 
(nodokļu) komisija, ceturtdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. Šis likums grozījumiem tika atvērts 
saistībā ar prasību visiem uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem nodokļu administrācijā 
iesniegt ziņas par darījumiem ar personām, kuras reģistrētas beznodokļu vai zemu nodokļu 
teritorijās un valstīs, kā arī veic maksājums nerezidentiem. 
http://www.db.lv/finanses/nodokli/nodokli/pelnas-nodokla-tramplins-datu-centriem-444933?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter !
Stafetes kociņš - 490 miljoni - par īsu  
Iespaidīgā 490 miljonu eiro vērtā ES fonda programma lauku saimniecību un lauksaimniecības 
produkcijas pārstrādes uzņēmumu attīstībai tiek apgūta simtprocentīgi. Vairāki projekti paliek aiz 
strīpas, jo arī ar to ir par maz, trešdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.  
Pašreiz lielākā aktualitāte ir Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātais ES Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas pasākums 
Ieguldījumi materiālajos aktīvos, kam kopējais 2014.–2020. plānošanas periodā paredzētais 
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finansējuma apmērs sasniedz 490 miljonus eiro. Protams, tas tiek dalīts vairākās kārtās, līdz šim 
katrā no tām paredzot 70 miljonu eiro lielu ES fondu finansējuma daļu. Rīt noslēgsies otrās kārtas 
projektu pieņemšana, bet trešā startēs septembrī. Runa ir par investīcijām lauku saimniecībās, 
pārstrādē (jau trešā kārta) un lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā. Pirmā 
apakšprogramma jeb «Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās», kas paģērē modernizāciju, 
nosmeļ lielāko «krējuma» daļu. Tā vienas kārtas ietvaros ir 70 miljoni eiro, ieskaitot 4,5 miljonus 
eiro lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Kopumā 2014.–2020. gadā – 329 
miljoni eiro. 
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/stafetes-kocins-490-miljoni-par-isu-444884 !!
EP deputāti iebilst pret trim ģenētiski modificētu sojas pupu šķirnēm 
ES Komisijai ir jāatsauc piešķirtā atļauja lietot pārtikā un dzīvnieku barībā ģenētiski modificētās 
sojas pupas, kas ir izturīgas pret glifosāta herbicīdiem, teikts Eiropas Parlamenta trešdien 
pieņemtajā rezolūcijā. EP deputāti uzsver, ka Pasaules Veselības organizācija (PVO) glifosātu 
klasificējusi kā "iespējami kancerogēnu vielu" un ka ES ir atļāvusi lietot ĢMO bez dalībvalstu 
atbalsta.  
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/februara_jaunumi/modificetas_skirnes.html 

 

!!!
LAD aktualitātes: 

Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski. Lauksaimniekiem jābūt EPS 
lietotājiem  

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksājumiem varēs 
tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).Lai varētu lietot 
minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD 
elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, 
kuri jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai 
pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. http://
www.losp.lv/node/3751 !
26. februārī  Beidzas augļu un dārzeņu piegādes periods programmai "Atbalsts augļu un dārzeņu 
piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Skolas auglis")"  !
29.februārī  Beidzas pieteikšanās programmai "Piena produktu privāta uzglabāšana !
30.aprīlī Beidzas pieteikšanās pasākumam "Zivju fonds"  !
15. jūlijā Beidzas pieteikšanās programmai "Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm"  
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!!
LDC aktualitātes: !

Cūku un “citu sugu” – bišu saimju, trušu, mājputnu, kažokzvēru, savvaļas 
dzīvnieku vai putnu īpašniekiem! 
Elektroniskās ziņojumu ievades sistēmas (EZIS) lietotājiem ir iespēja šo sugu (cūku, bišu saimju, 
trušu, mājputnu, kažokzvēru, savvaļas dzīvnieku vai putnu) kustību (pārvietošanu/īpašumtiesību 
maiņu) reģistrēt mājas lapas autorizētajā sadaļā. Tas nozīmē, ka papīra formas deklarācijas vietā 
ziņojums par šo sugu dzīvnieku pārvietošanu starp novietnēm un/vai īpašumtiesību maiņu 
reģistrējams elektroniski. Katra no pusēm (nosūtītājs un saņēmējs) savu ziņojumu reģistrē 
neatkarīgi viena no otras. Tātad arī saņēmējs var paziņot datus pirmais un tikai pēc tam nosūtītājs. 
Jāatceras, ka dati obligāti jāievada abām pusēm, pretējā gadījumā Novietnes žurnālā uzrādīsies 
nepabeigtie ziņojumi. 
Video pamācības šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/elektr	!
Par kritušo dzīvnieku izslēgšanu 
Informējam, ja nobeigušies dzīvnieki tiek atdoti dzīvnieku savācējuzņēmumiem 
(Reneta,Baltic Trade), īpašniekam vai turētājam septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka 
nobeigšanās pašiem ir jāziņo datu centram par kritušajiem dzīvniekiem novietnē elektroniski 
vai papīra formā. 
Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS. 
________________________ 
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  
 !!!! !

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi !
Siera kluba aktivitātes:  
25. februārī seminārs "Lauksaimniecības produktu ražošana Latvijā un to  daudzveidīgā 
izmantošana kulinārijā" Lekcijas par Latvijas produktiem, kuri iekļauti  Eiropas Savienības 
Garantēto īpatnību reģistrā, ēdienu gatavošana no tiem. 
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja  
Mob. +371 29487375 !
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 
No februāra līdz aprīlim Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija kampaņas "BioLoģiski" 
ietvaros organizē izglītojošu nodarbību- diskusiju ciklu par bioloģisko pārtiku "Bioloģiskās 
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sarunas". 
Pirmā diskusija (atvērtā tipa) notiks jau 3. februārī plkst. 17:30 Kaņepes Kultūras centrā, Skolas ielā 
15, Rīgā. Uz to aicināti visi interesenti. http://www.lbla.lv/kampana-biologiski-sak-diskusiju-ciklu-
par-biologisko-partiku-biologiskas-sarunas !
Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas aktivitātes: 
Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija piedalās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 
2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas 
projektā „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par 
klimata pārmaiņām un to radītajām sekām”. 
Mūsu projekta nosaukums ir:  “Apmācību programmu izstrāde un organizēšana profesionālajām 
auditorijām par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu izmantojot 
atjaunojamos energoresursus” pasākumiem.” 
  
Parīzes konferences gaismā šī tēma iezīmē jaunus virzienus, arī attiecībā uz lauksaimniecību. 
  
Projekta ietvaros notiks  7 semināri reģionos un Rīgā. 
Doma ir katram reģionam akcentēt tieši viņu iespējas un īpatnības attīstot vienu vai otru AER veidu. 
  
Jau fiksētie semināru datumi: 
10.februāris - Ventspils; 
18.februāris - Liepāja; 
26.februāris - Rēzekne; 
11. marts - Valmiera; 
18. marts - Jelgava. 
Vienmēr aktuālā informācija būs pieejama projketa mājas lapā: www.klimats2015.lv !
Latvijas Lauku foruma aktivitātes: 
Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau sesto gadu organizēja projektu dižošanās akciju – konkursu 
„Dižprojekts”, lai popularizētu unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, 
kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu. Konkursam tika izvirzīti 
astoņpadsmit diži projekti no visiem Latvijas reģioniem, ko īstenojušas biedrības, privātpersonas, 
uzņēmumi un pašvaldības. 
„Dižprojekta 2015” titulu un galveno balvu saņem Krists Ēberliņš par projekta „Biškopības 
produktu aprites uzņēmuma attīstīšana un modernizācija konkurētspējas veicināšanai” īstenošanu, 
ko izvirzīja „Saldus rajona attīstības biedrība”. Unikālo biškopja projektu novērtēja arī asociācija 
„Lauku ceļotājs”, piešķirot projekta īstenotājam iespēju pašam atpūsties Latvijas laukos vai arī 
doties pieredzes apmaiņā uz kādu citu bitenieku saimniecību. 
 Lielāko iedzīvotāju atbalstu ne tikai savā novadā, bet visā Latvijā guva biedrības „ Sateka” 
izvirzītais SIA „GanCO” projekts „Mēbeļu labošanas un restaurācijas pakalpojumu attīstība SIA 
„GanCo””, kas saņem diplomu un iespēju izveidot profesionālu foto sesiju vai video savas darbības 
popularizēšanai.  
Vairāk informācija šeit: http://llf.partneribas.lv/archives/2775 
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Lauku Ceļotājs aktivitātes:  
25.februārī viesnīcā "Baltvilla" Lauku tūrisma kopsapulce – seminārs http://www.celotajs.lv/lv/
news/item/view/553 !
“Seniori dodas uz laukiem!” “Lauku ceļotāja” piedāvājums senioriem izstādē Balttour - 2016 
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/550 !
Biedrības "Latvijas Jauno Zemnieku klubs" aktivitātes: 
10.02. JZK Valdes sēde, JZK birojā, Jelgavā, Dobeles ielā 41a; 
17.02. JZK Kongress !
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 !
 !!!!

Dokumenti saskaņošanai: !
• Līdz 5.02. „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju 

veicināšanai lauksaimniecībā” http://www.losp.lv/node/3761  
• Līdz 05.02. – ”Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu 

lauksaimniecības produktu informācijas un veicināšanas programmām” http://
www.losp.lv/node/3768  

• Līdz 12.02. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” 

http://www.losp.lv/node/3762  
• Līdz 29.02. – “Grozījumi Meliorācijas likumā” http://www.losp.lv/node/3769 !
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!!!
Sludinājumi: !

LPKS "BIO grauds" iepērk pārtikas kvalitātes bioloģiskās auzas. 
Prasības: 

•Tiplummasa: 530; 
•Mitrums: 13,5%; 
•Piemaisījumi: līdz 2%. 

Cena saimniecībā: no 185 EUR/ t atvērtā veidā. 
Atsevišķos gadījumos tiks izskatīta iespēja iepirkt graudus ar zemāku kvalitāti un iztīrīt tos līdz 
līmenim, kas atbilst kooperatīva prasībām. 
Lūgums rakstīt: biograuds@gmail.com vai zvanīt: 28702318 
http://www.losp.lv/node/3489 !
Iespēja iegādāties kaltētas lucernas granulas! 
KALTĒTAS LUCERNAS GRANULAS  8mm (brīvas no ĢMO) 
Analītiskās sastāvdaļas (dabīgi mitrā produktā/sausnā) 
Mitrums, % - maks. 12% 
Kopproteīns sausnā min. 16% 
Kokšķiedra, % 26-32% 
Koppelni, % max. 12% 
Lietošanas pamācība: izmantojams kā dzīvnieku barības sastāvdaļa. 
http://www.losp.lv/node/3653 !!
Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 
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