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INFOLAPA Nr. 1 
 

 

 

LOSP pārstāvji medijos: 
  

*) 27.12.2017. TVNET.LV Latvijas lauksaimnieki kā šā gada «neražu» vērtē 

ražas novākšanas problēmas laika apstākļu dēļ Tvnet.lv  
Latvijas lauksaimnieki kā šā gada «neražu» vērtē problēmas ar ražas novākšanu laika apstākļu dēļ, 

aģentūrai LETA pastāstīja aptaujātie lauksaimnieku pārstāvji. Lauksaimnieku organizāciju 

sadarbības padomē (LOSP) aģentūrai LETA norādīja, ka šā gada «neraža» lauksaimniecības 

sektorā bija neprognozējamie laikapstākļi, kuri būtiski ietekmēja jebkuras saimniecības darbības 

rezultātus. Šis esot bijis pārbaudījumu gads lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu 

rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un sagatavotais siens. Līdz ar ko arī 

ražas novākšana daudzviet nebija iespējama ar tehniku un bija jānodrošinās ar roku darbu. 

http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/766308-

latvijas_lauksaimnieki_ka_sa_gada_nerazu_verte_razas_novaksanas_problemas_laika_apstaklu_d

el?utm_source=tvnet 

 

*) ecomedia 27.12.2017, Latvijas lauksaimnieki kā šā gada “neražu” vērtē 

ražas novākšanas problēmas laika apstākļu dēļ 
Latvijas lauksaimnieki kā šā gada “neražu” vērtē problēmas ar ražas novākšanu laika apstākļu dēļ, 

aģentūrai LETA pastāstīja aptaujātie lauksaimnieku pārstāvji. Lauksaimnieku organizāciju 

sadarbības padomē (LOSP) aģentūrai LETA norādīja, ka šā gada “neraža” lauksaimniecības 

sektorā bija neprognozējamie laikapstākļi, kuri būtiski ietekmēja jebkuras saimniecības darbības 

rezultātus. Šis esot bijis pārbaudījumu gads lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu 

rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un sagatavotais siens. Līdz ar ko arī 

ražas novākšana daudzviet nebija iespējama ar tehniku un bija jānodrošinās ar roku darbu. 

https://ecomedia.lv/latvijas-lauksaimnieki-ka-sa-gada-nerazu-verte-razas-novaksanas-problemas-

laika-apstaklu-del/ 

 

*) 27.12.2017. NRA.LV Latvijas lauksaimnieki atklājuši 2017.gada galveno 

''neražu''   
http://nra.lv/latvija/regionos/232620-latvijas-lauksaimnieki-atklajusi-2017-gada-galveno-

nerazu.htm 

 

 

*) laukos.lv  , Gada “neraža”: Pārbaudījumu gads lauksaimniekiem Laukos.lv 

http://laukos.la.lv/gada-neraza-parbaudijumu-gads-lauksaimniekiem/ 
 

 

*) TVNE.LV 27.12. LOSP: Starp nākamā gada izaicinājumiem lauksaimniecībā 

ir aktīvākas sarunas par jauno ES daudzgadu finanšu shēmu 

http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/766459-

losp_starp_nakama_gada_izaicinajumiem_lauksaimnieciba_ir_aktivakas_sarunas_par_jauno_es_d

audzgadu_finansu_shemu 

http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/766308-latvijas_lauksaimnieki_ka_sa_gada_nerazu_verte_razas_novaksanas_problemas_laika_apstaklu_del?utm_source=tvnet
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/766308-latvijas_lauksaimnieki_ka_sa_gada_nerazu_verte_razas_novaksanas_problemas_laika_apstaklu_del?utm_source=tvnet
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/766308-latvijas_lauksaimnieki_ka_sa_gada_nerazu_verte_razas_novaksanas_problemas_laika_apstaklu_del?utm_source=tvnet
https://ecomedia.lv/latvijas-lauksaimnieki-ka-sa-gada-nerazu-verte-razas-novaksanas-problemas-laika-apstaklu-del/
https://ecomedia.lv/latvijas-lauksaimnieki-ka-sa-gada-nerazu-verte-razas-novaksanas-problemas-laika-apstaklu-del/
http://nra.lv/latvija/regionos/232620-latvijas-lauksaimnieki-atklajusi-2017-gada-galveno-nerazu.htm
http://nra.lv/latvija/regionos/232620-latvijas-lauksaimnieki-atklajusi-2017-gada-galveno-nerazu.htm
http://laukos.la.lv/gada-neraza-parbaudijumu-gads-lauksaimniekiem/
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/766459-losp_starp_nakama_gada_izaicinajumiem_lauksaimnieciba_ir_aktivakas_sarunas_par_jauno_es_daudzgadu_finansu_shemu
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/766459-losp_starp_nakama_gada_izaicinajumiem_lauksaimnieciba_ir_aktivakas_sarunas_par_jauno_es_daudzgadu_finansu_shemu
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/766459-losp_starp_nakama_gada_izaicinajumiem_lauksaimnieciba_ir_aktivakas_sarunas_par_jauno_es_daudzgadu_finansu_shemu
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*) laukos.lv 27.12.2017. Zemniekiem lielākie izaicinājumi nākamgad ir ES 

finansējums un vietējo nodokļu sistēma Laukos.lv http://laukos.la.lv/zemniekiem-

lielakie-izaicinajumi-nakamgad-ir-es-finansejums-un-vietejo-nodoklu-sistema/ 
  

 

*) Dzirkstele.lv 20.12.2017. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes 

2017.gada notikumu apskats dzirkstele.lv  
http://www.dzirkstele.lv/lietotaju-raksti/lauksaimnieku-organizaciju-sadarbibas-padomes-2017-

gada-notikumu-apskats-159379 

 

*) 27.12.2017. Dārgais piens un sviests nra.lv 
Šis gads gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, gan piena lopkopjiem paliks atmiņā ar būtisku 

piena un tam sekojošo sviesta sadārdzinājumu. Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome 

(LOSP) sviesta cenu kāpumu nosauca par gada rekordu. «Sviesta cenas kāpums pasaules un 

Latvijas veikalu plauktos izveidoja unikālu rekorda cenas situāciju pēdējo desmit gadu griezumā. 

Uz visa piena nozares produktu vidējo cenu fona arī piena iepirkuma cena tirgū saglabājās relatīvi 

augsta un Latvijā turas ap 30 centiem par kilogramu, kas dod iespēju izķepuroties no dziļās piena 

krīzes, kurā ilgstoši atradās piena ražotāji,» uzsver LOSP sabiedrisko attiecību speciāliste Krista 

Garkalne. 

http://news.lv/Neatkariga_Rita_Avize_Latvijai/2017/12/28/nodoklu-un-likvidaciju-gads 

 
 

*) Latvijā lauksaimniecībā arvien vairāk aktualizējas darbaspēka trūkums 

Tvnet.lv Savukārt Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomē (LOSP) atzīmēja, ka straujā 

Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanās Latvijas teritorijā ir uzskatāma par šī gada sērgu, jo aizvien 

uzliek papildu slogu cūkaudzētāju saimniecībām. http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/766844-

latvija_lauksaimnieciba_arvien_vairak_aktualizejas_darbaspeka_trukums?utm_source=tvnet 

 

*) 30.12.2017. Lauksaimnieki: Arvien vairāk aktualizējas darbaspēka un 

profesionālās izglītības trūkums Laukos.lv Savukārt Lauksaimnieku organizāciju 

sadarbības padomē (LOSP) atzīmēja, ka ne tikai darba spēka trūkums, bet arī profesionālā 

lauksaimniecības izglītība ir vēl viena problēma, ar ko jāsastopas nozarei. Nozares profesionālās 

izglītības skolas ik gadu paliekot arvien tukšākas.http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-arvien-vairak-

aktualizej…/ 

 

 

*) LOSP dalīborganizāciju skaits šogad sasniedzis 58 Laukos.lv 

http://laukos.la.lv/zemniekiem-lielakie-izaicinajumi-nakamgad-ir-es-finansejums-un-vietejo-nodoklu-sistema/
http://laukos.la.lv/zemniekiem-lielakie-izaicinajumi-nakamgad-ir-es-finansejums-un-vietejo-nodoklu-sistema/
https://www.facebook.com/dzirkstele/?fref=mentions
http://www.dzirkstele.lv/lietotaju-raksti/lauksaimnieku-organizaciju-sadarbibas-padomes-2017-gada-notikumu-apskats-159379
http://www.dzirkstele.lv/lietotaju-raksti/lauksaimnieku-organizaciju-sadarbibas-padomes-2017-gada-notikumu-apskats-159379
http://news.lv/Neatkariga_Rita_Avize_Latvijai/2017/12/28/nodoklu-un-likvidaciju-gads
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/766844-latvija_lauksaimnieciba_arvien_vairak_aktualizejas_darbaspeka_trukums?utm_source=tvnet
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/766844-latvija_lauksaimnieciba_arvien_vairak_aktualizejas_darbaspeka_trukums?utm_source=tvnet
https://www.facebook.com/laukos.lv/?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flaukos.la.lv%2Flauksaimnieki-arvien-vairak-aktualizejas-darbaspeka-un-profesionalas-izglitibas-trukums%2F&h=ATNpUcvouKk1ZpUiLcoUriMK4MKmGvhi5mpq9ImVlUjgAM1SBNCwLDg08Cvjvsiszy5IypWJ5g6yAi1-3XUFtxAQanbtfVJ7-jaOMbGwo33aqgR0meuqj9aWCOQGoI7R5uAUwa73pw6kr5aGUYhvPZ3HGw-3DN-F9oFveNKm2G9YcwLZxxrBaD4CVcGJcR-98uZtKU_KqR6tXNaSjH-0NF0pzVkhesX7kwWtTQkpMV7kKh8BEInTGnJpHoMtp2Opy2cXOFSG9GHnJrITjxaib3vJw4KXl9U0m62lN6i5xdgDpky-
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flaukos.la.lv%2Flauksaimnieki-arvien-vairak-aktualizejas-darbaspeka-un-profesionalas-izglitibas-trukums%2F&h=ATNpUcvouKk1ZpUiLcoUriMK4MKmGvhi5mpq9ImVlUjgAM1SBNCwLDg08Cvjvsiszy5IypWJ5g6yAi1-3XUFtxAQanbtfVJ7-jaOMbGwo33aqgR0meuqj9aWCOQGoI7R5uAUwa73pw6kr5aGUYhvPZ3HGw-3DN-F9oFveNKm2G9YcwLZxxrBaD4CVcGJcR-98uZtKU_KqR6tXNaSjH-0NF0pzVkhesX7kwWtTQkpMV7kKh8BEInTGnJpHoMtp2Opy2cXOFSG9GHnJrITjxaib3vJw4KXl9U0m62lN6i5xdgDpky-
https://www.facebook.com/laukos.lv/?fref=mentions
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Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizāciju skaits šogad ir 

pieaudzis līdz 58, jo LOSP rindās uzņemta Vēja enerģijas asociācija, atzina organizācijas 

sabiedrisko attiecību speciāliste Krista Garkalne. Pēc viņas teiktā, LOSP šogad aktīvi iesaistījās 

jautājumā par godīgu samazinātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) svaigiem dārzeņiem, 

augļiem un ogām ieviešanu mazumtirdzniecības tīklos un kopīgi ar Zemkopības ministriju (ZM) 

strādāja pie vienošanās ar Latvijas Tirgotāju asociāciju un Latvijas Pārtikas Tirgotāju asociāciju, 

lai tās nodrošinātu, ka to biedri, nosakot cenu svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem, no 2018.  

 http://laukos.la.lv/losp-daliborganizaciju-skaits-sogad-sa…/ 

*) www.laukos.lv Par lauksaimniecības stratēģiju aizvien vēl spriedelējam 
 

 
Latvijas Statūtsabiedrību asociācijas (LSA) valdes priekšsēdētāja Aija Balode oktobrī no Valsts 

prezidenta Raimonda Vējoņa par pašaizliedzīgu darbu Latvijas lauksaimnieku interešu aizstāvībā 

saņēma visaugstāko atzinību – Sējēja balvu par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. 

http://laukos.la.lv/par-lauksaimniecibas-strategiju-aizvien-spriedelejam/ 

 

*) Pērn pieaudzis lauku saimniecību vidējais lielums; samazinājies to skaits 
Pagājušajā gadā vidējo un lielo lauku saimniecību skaits pieaudzis par 26,8 %, kopā 

apsaimniekojot 71,1 % no visas izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platības 

jeb par 9,5 % vairāk nekā 2013. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie 

2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultāti. 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/pern-pieaudzis-lauku-saimniecibu-videjais-lielums-

samazinajies-to-skaits.d?id=49592245 

 

*) 26.decembris DELFI.LV  Rekordi, neražas un sērgas – lauksaimniecības 

spilgtākie mirkļi šogad  
 http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/rekordi-nerazas-un-sergas-lauksaimniecibas-

spilgtakie-mirkli-sogad.d?id=49569425 

 
 

http://laukos.la.lv/losp-daliborganizaciju-skaits-sogad-sasniedzis-58/
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/par-lauksaimniecibas-strategiju-aizvien-spriedelejam/
http://www.delfi.lv/temas/centralas-statistikas-parvalde
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/pern-pieaudzis-lauku-saimniecibu-videjais-lielums-samazinajies-to-skaits.d?id=49592245
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/pern-pieaudzis-lauku-saimniecibu-videjais-lielums-samazinajies-to-skaits.d?id=49592245
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/rekordi-nerazas-un-sergas-lauksaimniecibas-spilgtakie-mirkli-sogad.d?id=49569425
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/rekordi-nerazas-un-sergas-lauksaimniecibas-spilgtakie-mirkli-sogad.d?id=49569425
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*) Jauni izaicinājumi gaidāmi ari šogad “Talsu Vēstis” 

 

 

 

 

 

*) Piensaimnieki satraucas; viens no flagmaņiem krasi samazina iepirkuma 

cenu 
Jaunais gads atnācis ar pārmaiņām piena nozarē, kur izveidojusies saspringta situācija, vienam no 

lielākajiem uzņēmumiem SIA “Latvijas piens” krasi samazinot piena iepirkuma cenu.  Kā “LA” 

atzina vairāki piena saimniecību pārstāvji, uzņēmums, kurš līdz šim maksājis vienu no 

augstākajām iepirkuma cenām, paziņojis par tās samazināšanu uzreiz par pieciem centiem litrā, 

kas ir straujš kritums. http://laukos.la.lv/govij-atkal-cert-asti/ 

 

 

 

*) Цены в новом году на молочные продукты: чего ждать потребителям? 
В прошлом году в Латвии стремительно росли цены на молочные продукты, особенно 

отличилось сливочное масло. Что ждет потребителей в наступившем году? Об этом 

«Домской площади» рассказали специалисты отрасли. 

http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/domskaja-ploschad/tseni-v-novom-godu-na-molochnie-produkti-chego-

zhdat-potrebitelj.a97664/ 

 

*) LOSP: AER un OIK nevar sakārtot ar mazām ķirurģiskām darbībām - 

nozare jāsakārto kompleksi  
4.janvārī notika Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) LOSP enerģētikas 

jautājumu darba grupa, kuras galvenais jautājums bija par steigā izsūtītajiem Ekonomikas 

ministrijas (EM) atbildībā esošajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 10.marta 

noteikumos Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot 

elektroenerģiju koģenerācijā”, kuru redakciju LOSP neatbalsta. 

http://laukos.la.lv/govij-atkal-cert-asti/
http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/domskaja-ploschad/tseni-v-novom-godu-na-molochnie-produkti-chego-zhdat-potrebitelj.a97664/
http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/domskaja-ploschad/tseni-v-novom-godu-na-molochnie-produkti-chego-zhdat-potrebitelj.a97664/
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http://www.losp.lv/node/5078 

 

 

 

*) "Latvijas Labums": Nodokļu reformas mērķi  http://play24.lv/video/11079/latvijas-

labums-nodoklu-reformas-merki 

 

 

 

 

*) Dienas bizness, 4.1.2018 - Problēmas risina svētku aizsegā 
http://www.db.lv/470455 

 
 

https://t.co/Tz00RoczA7
http://play24.lv/video/11079/latvijas-labums-nodoklu-reformas-merki
http://play24.lv/video/11079/latvijas-labums-nodoklu-reformas-merki
http://www.db.lv/470455
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Gada nogalē Ekonomikas ministrija (EM) steidzamības kārtā ķērusies pie jautājumu, kas saistīti 

ar obligātā iepirkuma komponenti (OIK), risināšanas. 

 

 

 

AKTUALITĀTES: 

 

 

 

 

Kas mainās lauksaimniecībā un 

zvejniecībā 2018. gada sākumā  

Lauksaimniecības zemes noma ar 

izpirkuma tiesībām. Ministru kabineta 

“Noteikumi par lauksaimniecības zemes 

nomu ar izpirkuma tiesībām” paredz 

kārtību, kādā fiziskās personas, kurām 

nepieder lauksaimniecības zeme, varēs 

pretendēt uz pašvaldību piedāvāto 

lauksaimniecības zemes nomu ar 

izpirkuma tiesībām. 

http://www.losp.lv/node/5071 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrija - 2017. Gadā 

http://www.losp.lv/node/5069 

 

 

 

 

 

 

 

LAD apkopojis informāciju par 

paveikto 2017.gadā, kas bijis gan 

izrāviena, gan pārbaudījumu gads! 
Kādu atbalstu saņēmuši lauksaimnieki, 

kur visvairāk tiek investēts, kā darbā 

palīdz mūsdienu tehnoloģijas, lasi 

https://infogram.com/2017-

1hnq41nezmnk63z … 

 

 

Izstrādāts rīcības plāns akūto ozolu kalšanas slimības izplatības ierobežošanai  

Decembra nogalē Zemkopības ministrijā norisinājās sanāksme un diskusija, kurā piedalījās 

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD), Valsts meža dienesta (VMD) un sabiedrības 

http://www.losp.lv/node/5071
http://www.losp.lv/node/5069
https://t.co/A37P5n83tc
https://t.co/A37P5n83tc
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“Latvijas valsts meži” speciālisti, Latvijas mežzinātnes institūta “Silava” zinātnieki un 

Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvji, lai kopīgi izvērtētu situāciju un lemtu par 

turpmāko rīcību saistībā ar Latvijā pirmo reizi konstatēto bīstamo ozolu slimību - akūto ozolu 

kalšanu (Acute oak decline).  

http://www.zm.gov.lv/presei/izstradats-ricibas-plans-akuto-ozolu-kalsanas-slimibas-

izplatibas-iero?id=9214 

 

 

 

 

 

Arvien vairāk saimniecību ražo 

produkciju pārdošanai  
2016. gadā produkciju tikai savam 

patēriņam ražoja 46,2 % saimniecību, bet 

53,8 % savu saražoto produkciju pārdeva, 

kas ir par 9,9 % vairāk salīdzinājumā ar 

2013. gadu. Visu saražoto produkciju 

pārdeva 6 % saimniecību jeb par 2,7 % 

vairāk nekā 2013. gadā, liecina Centrālās 

statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie 

2016. gada lauku saimniecību struktūras 

apsekojuma rezultāti. 

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/la

uksaimnieciba/arvien-vairak-

saimniecibu-razo-produkciju-pardosanai-

470293 

 

Visā Latvijā izsludina katastrofas situāciju mežsaimniecībā 

Ceturtdien, 28. decembrī, Krīzes vadības padomes sēdē, kuras laikā izskatīja meža nozares 

nevalstisko organizāciju lūgumu izsludināt ārkārtējo situāciju meža nozarē saistībā ar rudens 

lietavu un plūdu izraisītajām sekām, tika nolemts izsludināt katastrofas situāciju 

mežsaimniecības nozarē. 

http://www.zm.gov.lv/presei/visa-latvija-izsludina-katastrofas-situaciju-

mezsaimnieciba?id=9213 

 

 

 

 

 

 

Iecerēts samazināt traktortehnikas 

vadītāju kategoriju skaitu 

Valdība ceturtdien, 4. janvārī, apstiprināja 

Zemkopības ministrijas sagatavotos 

grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas 

paredz samazināt traktortehnikas vadītāju 

kategoriju skaitu, vienlaikus precizējot 

traktortehnikas vadītāja apliecības 

iegūšanas kārtību. 

http://www.losp.lv/node/5074 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/izstradats-ricibas-plans-akuto-ozolu-kalsanas-slimibas-izplatibas-iero?id=9214
http://www.zm.gov.lv/presei/izstradats-ricibas-plans-akuto-ozolu-kalsanas-slimibas-izplatibas-iero?id=9214
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/arvien-vairak-saimniecibu-razo-produkciju-pardosanai-470293
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/arvien-vairak-saimniecibu-razo-produkciju-pardosanai-470293
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/arvien-vairak-saimniecibu-razo-produkciju-pardosanai-470293
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/arvien-vairak-saimniecibu-razo-produkciju-pardosanai-470293
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/arvien-vairak-saimniecibu-razo-produkciju-pardosanai-470293
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/arvien-vairak-saimniecibu-razo-produkciju-pardosanai-470293
http://www.zm.gov.lv/presei/visa-latvija-izsludina-katastrofas-situaciju-mezsaimnieciba?id=9213
http://www.zm.gov.lv/presei/visa-latvija-izsludina-katastrofas-situaciju-mezsaimnieciba?id=9213
http://www.losp.lv/node/5074
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Veikalos strauji krīt dārzeņu un augļu 

cenas – tomāti pat par eiro kilogramā 

lētāk  

Jaunais gads Latvijā sākas ar būtiskām 

nodokļu un līdz ar to – arī cenu 

izmaiņām. Kaut kas kļuvis lētāks, kaut 

kas – dārgāks. Tā, piemēram, daudzi jau 

pamanījuši būtisku degvielas cenu 

celšanos. Taču labā ziņa ir tā, ka 

vienlaikus samazinātās PVN likmes 

piemērošana mazinājusi daudzu augļu un 

dārzeņu cenas. 

https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/v

eikalos-strauji-krit-darzenu-un-auglu-

cenas-tomati-pat-par-eiro-kilograma-

letak/ 

 

Degvielas tirgotāji ar cenu paaugstināšanu nekavējas 

Līdz ar akcīzes nodokļa paaugstināšanu, no šī gada 1. janvāra, pieaugušas arī degvielas cenas 

Latvijā esošajās degvielas uzpildes stacijās. Izmaksas par 50 litru bākas uzpildi automašīnai ar 

benzīna dzinēju pieaugušas par vidēji 2,4 eiro, savukārt automašīnai ar dīzeļdegvielas dzinēju 

- par vidēji 1,9 eiro.  

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

tirgotaji-ar-cenu-paaugstinasanu-nekavejas-470371 

 

Latgales zemnieki nodibina jaunu organizāciju  

Latgales zemnieki pagājušā gada nogalē nodibinājuši biedrību Latgales ražojošo 

lauksaimnieku apvienība, kas pārstāvēs ražotāju intereses un meklēs risinājumus dažādām 

problēmsituācijām.  

http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/latgales-zemnieki-nodibina-jaunu-

organizaciju-470391 

  

Uzņēmējs: Samazinātā PVN likme būtu jāievieš arī vietējiem gaļas produktiem 

Samazinātā pievienotā vērtības nodokļa (PVN) likme būtu jāievieš arī Latvijā ražotiem gaļas 

produktiem, teica gaļas pārstrādes uzņēmuma AS “Forevers” valdes loceklis Andrejs Ždans. 

http://laukos.la.lv/uznemejs-samazinata-pvn-likme-butu-jaievies-ari-vietejiem-galas-

produktiem/ 

 

 

 

 

Mainīta Āfrikas cūku mēra riska zonu 

teritorija  

Valdība ceturtdien, 4. janvārī, apstiprināja 

Zemkopības ministrijas sagatavotos 

grozījumus noteikumos par Āfrikas cūku 

mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu 

novēršanas kārtību. Tā kā Latvijā ir 

konstatēti vairāki jauni mežacūku 

https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/veikalos-strauji-krit-darzenu-un-auglu-cenas-tomati-pat-par-eiro-kilograma-letak/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/veikalos-strauji-krit-darzenu-un-auglu-cenas-tomati-pat-par-eiro-kilograma-letak/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/veikalos-strauji-krit-darzenu-un-auglu-cenas-tomati-pat-par-eiro-kilograma-letak/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/veikalos-strauji-krit-darzenu-un-auglu-cenas-tomati-pat-par-eiro-kilograma-letak/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/veikalos-strauji-krit-darzenu-un-auglu-cenas-tomati-pat-par-eiro-kilograma-letak/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/veikalos-strauji-krit-darzenu-un-auglu-cenas-tomati-pat-par-eiro-kilograma-letak/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/veikalos-strauji-krit-darzenu-un-auglu-cenas-tomati-pat-par-eiro-kilograma-letak/
http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba-un-pakalpojumi/mazumtirdznieciba/degvielas-tirgotaji-ar-cenu-paaugstinasanu-nekavejas-470371
http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba-un-pakalpojumi/mazumtirdznieciba/degvielas-tirgotaji-ar-cenu-paaugstinasanu-nekavejas-470371
http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba-un-pakalpojumi/mazumtirdznieciba/degvielas-tirgotaji-ar-cenu-paaugstinasanu-nekavejas-470371
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/latgales-zemnieki-nodibina-jaunu-organizaciju-470391
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/latgales-zemnieki-nodibina-jaunu-organizaciju-470391
http://www.db.lv/ekonomika/razosana/lauksaimnieciba/latgales-zemnieki-nodibina-jaunu-organizaciju-470391
http://laukos.la.lv/uznemejs-samazinata-pvn-likme-butu-jaievies-ari-vietejiem-galas-produktiem/
http://laukos.la.lv/uznemejs-samazinata-pvn-likme-butu-jaievies-ari-vietejiem-galas-produktiem/
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 saslimšanas gadījumi ar Āfrikas cūku 

mēri, tiek mainīta ĀCM riska zonu 

teritorija. Turpmāk I riska zonā līdztekus 

jau iekļautajai teritorijai būs iekļauts vēl 

arī Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, 

Gudenieku, Turlavas, Kurmales, Snēpeles 

un Laidu pagasts un Kuldīga. 

http://www.losp.lv/node/5073 

 

 

 

 

 

 

 

Grozīti nosacījumi platībmaksājumu 

saņemšanai no ELFLA 2018. gada 

maksājumu sezonā  

Valdība ceturtdien, 4. janvārī, 

apstiprināja Zemkopības ministrijas 

sagatavotos gadskārtējos grozījumus 

noteikumos par valsts un ES atbalsta 

piešķiršanu, administrēšanu un 

uzraudzību vides, klimata un lauku 

ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada 

plānošanas periodā. Šie grozījumi 

attiecas uz 2018. gada platību 

maksājumu sezonu tiem atbalsta 

veidiem, ko finansē no Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA). http://www.losp.lv/node/5075 

 

 

 

 

 

Par lauksaimniecības zemes nomas 

līguma reģistrāciju un iesnieguma 

izskatīšanu būs jāmaksā valsts nodevas  

Valdība ceturtdien, 4. janvārī, apstiprināja 

Zemkopības ministrijas sagatavotos 

grozījumus likumā “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos”. 

http://www.losp.lv/node/5076 

 

 

Piedalies konkursā “Laukiem būt!” 

Līdz 17. janvārim ikviens jaunais lauku 

uzņēmējs, kurš piedalījies LLKC 

rīkotajās mācībās, aicināts pieteikties 

līdzdalībai konkursā “Laukiem būt!”, ko 

jau sesto reizi organizē Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) 

un Valsts Lauku tīkls. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-

attistiba/piedalies-konkursa-laukiem 

 

https://t.co/tKHPVd3Xsz
http://www.losp.lv/node/5075
https://t.co/vDEsx4qVOh
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/piedalies-konkursa-laukiem
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/piedalies-konkursa-laukiem
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Krīzes vadības padome atzīst valsts 

mēroga dabas katastrofu 

mežsaimniecībā 

Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka 

aizvadītā gada nogalē Krīzes vadības 

padomes ārkārtas sēdē tika atzīta valsts 

mēroga dabas katastrofa mežsaimniecības 

nozarē. Ņemot vērā laika apstākļus, kuru 

dēļ ir apgrūtināta mežizstrāde, kā arī 

koksnes izvešana no meža, Latvijas 

Mežizstrādātāju savienība un Latvijas 

Meža īpašnieku biedrība rosināja 

Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo 

situāciju meža nozarē. 

http://www.losp.lv/node/5080 

 

 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Siera klubs aktivitātes: 

11.01. Seminārs "Profesionālās izglītības atbilstība darba devēja prasībām", Ogres tehnikums 

16.01. Seminārs "Mūžīgais piens", Smiltenes tehnikums 

18.01. Latvijas Kulinārā  mantojuma tīkla biedru pieredzes apmaiņa-diskusija par paveikto un 

darāmo, Daugavpils 

Pasākuma ietvaros filmas "100 recepšu Latvijas simtgaei" filmēšana. 

31.01. Seminārs "Veselība, labs izskats, harmonija ar Latvijas produktiem", Rīgā 

Kontaktinformācija: 

Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. +371 29487375, e-pasts 

sieraklubs@inbox 

 

Latvijas Zemnieku Federācijas aktualitātes:  

 

Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām Vecumniekos 

 

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 

pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” 

ietvaros, 2018.gada 22.-23. janvārī viesu namā “Satekas” (Satekas, Vecumnieku pagasts, 

Vecumnieku novads, LV-3933) organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, 

pilnveidojot saimniecisko darbību”. 

http://www.losp.lv/node/5077 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/5080
callto:+371%2029487375
http://www.losp.lv/node/5077
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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 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

LEADER  

19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

Izmantojot LEADER pieeju, atbalstāmas šādas aktivitātes: 

"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" - aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības 

iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā 

teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī 

attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību; 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-

pasakumu/ 

 

Aktuāli 

Operatīvā informācija par iesniegtajiem projektiem: 

Pasākumam "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 

attīstībā" (29.12.2017.) http://www.lad.gov.lv/files/4_3_iv_karta_oprativa_info_29_12_2017.pdf  

 

Pasākumam "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" (29.12.2017.)  

http://www.lad.gov.lv/files/4_2_vi_karta_oprativa_info_29_12_2017.pdf  

 
“Piens un augļi skolai” konkurss bērniem un jauniešiem 

Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija aicina Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņus un 1.-9.klašu skolēnus piedalīties programmas “Piens un augļi skolai” konkursā. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-aicina-bernus-un-jauniesus-

piedalities-piens-un-augli-skolai-konkursa-802 

 

 
CITAS AKTUALITĀTES: 

 

22.februāris - Līdzsvarota lauksaimniecība 2018 | Lauksaimniecības fakultāte  

http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba-2017 

 

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

 

mailto:info@slieka.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=a1f56ebf&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=a1f56ebf&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/files/4_3_iv_karta_oprativa_info_29_12_2017.pdf
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=ab55e083&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/files/4_2_vi_karta_oprativa_info_29_12_2017.pdf
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-aicina-bernus-un-jauniesus-piedalities-piens-un-augli-skolai-konkursa-802
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-aicina-bernus-un-jauniesus-piedalities-piens-un-augli-skolai-konkursa-802
http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba-2017

