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INFOLAPA Nr. 37 

 

LOSP medijos: 

 

www.db.lv. Zaļajā iepirkumā krāpjas ar pārtiku izglītības iestādēm 
«Vainīgie piegādātāji ir jāizslēdz no spēles pavisam, nevis jālūdz skolas rūpīgāk pētīt pavadzīmes,» 

uzskata Lauksaimniecības Organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs. 

http://www.db.lv/zinas/zalaja-iepirkuma-krapjas-ar-partiku-izglitibas-iestadem-481209 

 
 

www.tvnet.lv Lauksaimnieki vērtēs JKP piedāvājumu lauksaimniecības 

turpmākajai attīstībai 
Trešdien, 14.novembrī Zemkopības ministrijā notiks ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju 

sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce, kurā lauksaimnieki izvērtēs "Jaunās konservatīvās 

partijas" (JKP) vadītāja un premjera amata kandidāta Jāņa Bordāna piedāvājumu lauksaimniecības 

turpmākajai attīstībai, aģentūru LETA informēja LOSP. https://www.tvnet.lv/6452755/lauksaimnieki-

vertes-jkp-piedavajumu-lauksaimniecibas-turpmakajai-attistibai 

 

www.laukos.lv  Lauksaimnieki vērtēs JKP piedāvājumu lauksaimniecības 

attīstībai 
Trešdien, 14.novembrī Zemkopības ministrijā notiks Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 

padomes (LOSP) pārstāvju ikmēneša sapulce, kurā lauksaimnieki izvērtēs “Jaunās konservatīvās 

partijas” (JKP) vadītāja un premjera amata kandidāta Jāņa Bordāna piedāvājumu nozares turpmākajai 

attīstībai, informēja LOSP. Plānots, ka Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS) un Zemkopības 

ministrijas (ZM) Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone sapulcē informēs par 

gaidāmajām aktualitātēm lauksaimniecībā un mežkopība 2019.gadā. 

http://www.tvnet.lv/
https://www.tvnet.lv/6452755/lauksaimnieki-vertes-jkp-piedavajumu-lauksaimniecibas-turpmakajai-attistibai
https://www.tvnet.lv/6452755/lauksaimnieki-vertes-jkp-piedavajumu-lauksaimniecibas-turpmakajai-attistibai
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http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-vertes-jkp-piedavajumu-lauksaimniecibas-turpmakajai-attistibai 

 

 
www.db.lv Vēlas samazināto PVN visai svaigajai pārtikai  
Lielisks piemērs, kur samazinātā PVN pielietošana palīdzētu izskaust ēnu ekonomiku, ir cūkkopības 

nozare. «Samazinātais pievienotās vērtības nodoklis ir jāievieš visai svaigajai pārtikai. Visiem 

produktiem, kas ātri bojājas. Izšķiršanās par šo soli ir pirmā lieta, ko sagaidu no jaunās valdības,» pēc 

diskusijas Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē (LOSP) Dienas Biznesam sacīja 

padomes valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs. 

http://www.db.lv/zinas/velas-samazinato-pvn-visai-svaigajai-partikai-481107 

 

Biedrība: Latvijas maizes patēriņam šogad kopumā būs neliela lejupslīde  
Kopējais maizes patēriņš šogad Latvijā būs nedaudz krities salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kas 

skaidrojams ar iedzīvotāju skaita kritumu un maizes ēšanas izmaiņām, atzina Latvijas Maiznieku 

biedrības izpilddirektore Gunta Duka. Viņa sacīja, ka biedrība šogad ir rīkojusi daudzus pasākumus, 

kuros apzināti iedzīvotāju maizes ēšanas paradumi. Tajos noskaidrots, ka cilvēki arvien vairāk paši 

mājās cept maizi, izvēloties sev vēlamās izejvielas, kas ir vērtējams pozitīvi, jo arī tādējādi maizes 

ēšanas tradīcijas nezūd. 

http://laukos.la.lv/biedriba-latvijas-maizes-paterinam-sogad-kopuma-bus-neliela-lejupslide 

http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-vertes-jkp-piedavajumu-lauksaimniecibas-turpmakajai-attistibai
http://www.db.lv/
http://www.db.lv/zinas/velas-samazinato-pvn-visai-svaigajai-partikai-481107
http://laukos.la.lv/biedriba-latvijas-maizes-paterinam-sogad-kopuma-bus-neliela-lejupslide
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Vēja parku attīstību uzskata par loģisku 
Sauszemes vēja enerģija šobrīd tiek uzskatīta par pieejamāko un izmaksu ziņā konkurētspējīgāko 

atjaunojamo energoresursu (AER) veidu, tāpēc paredzams, ka tuvāko gadu laikā Eiropas vēja 

elektrostacijās (VES) uzstādītā jauda varētu būtiski pieaugt, pirmdien vēsta laikraksts Dienas 

Bizness. http://www.db.lv/zinas/veja-parku-attistibu-uzskata-par-logisku-481118 

 

 

LOSP pārdomas par nākamās valdības lauksaimniecības politiku Rīt, 14.novembrī plkst.12:00, 

Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē notiks ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 

padomes (LOSP) pārstāvju sapulce. http://www.losp.lv/node/5632 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Latvijas Vīnkopju un Vīndaru Biedrības aktualitātes: 
Latvijas augļu un ogu vīna skate 2018  

28. 11. plkst. 17:30 restorānā «Pullman Riga Old Town » jau ceturto gadu notiks vadošo Latvijas 

vīndaru ražojumu degustācija “Latvijas augļu un ogu vīna skate 2018”. 

Pasākumā būs iespēja tikties ar divpadsmit vīndariem un nodegustēt vairāk nekā 90 augļu, vīnogu 

un citu ogu vīnu un sidru šķirnes. Skates laikā gaidāmas arī vairākas aktivitātes, tostarp ikviens 

būs aicināts nobalsot par labāko vīnu! 

http://www.losp.lv/node/5661 

 

 

Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas aktivitātes: 

Kaņepju nozares 2018.gada rudens konference 

Kaņepju nozares 2018.gada rudens konference. 

28.novembris, plkst.10.00-14.00, 

Zemkopības ministrijas 314.telpa http://www.losp.lv/node/5662 

 

Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktualitātes: 

Mācības dzīvnieku labturībā un kūtsmēslu apsaimniekošanā 22.-23.novembris 

Gaļas liellopu audzētāju biedrība 22.-23. novembrī SIA Pērles A.A.J. (Ķoņu pagasts, Naukšēnu 

novads) organizē mācības „Kūts mikroklimata nozīme dzīvnieku labturībā, dzīvnieku turēšanas un 

slaukšanas iekārtu izvēle, kūtsmēslu apsaimniekošana”. 

Lektors - veterinārārsts Egīls Juitinovičs. 

Mācības būs noderīgas gan piena govju, gan gaļas liellopu audzētājiem. 

http://www.losp.lv/node/5631 

 

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

LŠTAA ar saviem trušiem piedalīsies izstādē Ķīpsalā  ZOOEXPO 2018   kura norisināsies  10.-

11.11.2018. 

 

http://www.db.lv/zinas/veja-parku-attistibu-uzskata-par-logisku-481118
http://www.losp.lv/node/5632
http://www.losp.lv/node/5661
http://www.losp.lv/node/5662
http://www.losp.lv/node/5631
callto:10.-11.11.2018
callto:10.-11.11.2018
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Lauku Foruma aktivitātes: 
4. Latvijas Lauku kopienu parlaments! LLKP ir mūsu organizēts pasākums, kas notiks jau ceturto 

reizi. Nākamgad, 6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļenieku pagastā 4. LLKP pulcēs ap 200 

pašvaldību, uzņēmēju, NVO, valsts pārvaldes pārstāvjus un akadēmiķus, lai divu dienu garumā 

„uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem 

sabiedrības līdzdalības rīkiem, viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes 

apsaimniekošanas metodēm un jaunu kultūru ieviešanu un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan 

Latvijā, gan Eiropā. 

 

Pasākuma tematiskais virziens: 

Kas ir mūsdienīga dzīvošana laukos? Depopulācija, sabiedrības novecošanās, infrastruktūras un 

pakalpojumu pieejamība, tehnoloģiskā attīstība, realitātes un virtualitātes sinerģija un konflikti, 

ekonomiskā paradigmu maiņa ir daļa no izaicinājumiem, kas sekmē jaunu dzīvesstilu iniciatīvu 

veidošanos laukos. 2019. gada vasarā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs 

vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju pārmaiņu ieviesējiem 

identificēt domubiedrus, esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem 

pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties un vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas 

veidotājiem - apzināt esošo likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei. 

 

Informāciju par parlamenta norisi, aktualitātēm un pieteikšanās kārtību varēs iegūt mājas 

lapā: www.laukuforums.lv. Par biedrību Latvijas Lauku forums vairāk uzziniet  mājas 

lapā www.llf.partneribas.lv, kā arī sociālajos   

tīklos: www.facebook.com/laukuforums          www.instagram.com/laukuforums/     

 

Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes:  
seminārs: tēma: “Bišu produktu dažādība un to tirdzniecība. Medus diena dravā organizēšana” 

lektors Jānis Vainovskis š.g. 24. novembrī, plkst. 11.00, Liepājas 15. Vidusskolā, O. Kalpaka ielā 

96, Liepājā; 

 

Lauku Ceļotājs aktivitātes: 

 

29. novembris, 13:00-17:00 

Latvijas Valsts mežu galvenā ēka Rīgā, Vaiņodes ielā 1. 

Kultūras mantojuma saglabāšanas pamatā ir vietējie iedzīvotāji un kopienas, un kultūras zīme 

“Latviskais mantojums” ļauj atpazīt tos Latvijas vietējos iedzīvotājus – tūrisma uzņēmējus, kas 

saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, demonstrējot to tūrismā, tādējādi ļaujot 

mantojumam būt dzīvam un iekļautam mūsdienu ikdienas dzīvē. “Latviskā mantojuma” 

nominācija ir kā pakāpiens un iespēja nemateriālā kultūras mantojuma nesējiem iekļūt Nacionālajā 

nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un vēlāk – UNESCO  nemateriālā kultūras mantojuma 

sarakstā, līdz ar to piešķirot vietējam kultūras mantojumam nozīmi pasaules līmenī. 

Seminārā uzstāsies Asnāte Ziemele, LLTA “Lauku ceļotājs” prezidente, Dr.hist. Mārtiņš Kuplai 

no Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzeja un Dr. art. Astra Spalvēna. 

Seminārs tiek organizēts un līdzfinansēts Igaunijas-Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma 

galamērķis” ietvaros. Semināru atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas 

Valsts meži. 

 

http://www.laukuforums.lv/
http://www.llf.partneribas.lv/
http://www.facebook.com/laukuforums
http://www.instagram.com/laukuforums/


 

 Infolapa_37_16.11.2018.                                                                                               www.losp.lv  

 

Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes: 

Aicinān visus interesentus piedalīties seminārā/ pieredzes braucienā Daugavpils pusē 

23.novembrī, pulcēšanās plkst. 11:00 z.s Sēlija, Laucesas pagasts, Daugavpils novads ( www. 

selijasdarzi.lv). Līdz pusdienām ciemosimies divās saimniecībās ( Sēlija un Gundegas-1), lai 

izzinātu, kā paplašināt saražotās produkcijas noieta tirgu un cik liela nozīme ir vietējam tirdziņam. 

Pēcpusdienu veltīsim Daugavpils zemnieku vakara tirdziņam. Darba kārtība pielikumā.  

Lai mēs varētu pasūtīt ( un arī apmaksāt) jums siltas pusdienas, lūgums laicīgi pieteikt dalību 

seminārā, zvanot vai rakstot LZF birojam : info@lzf.lv, t.26536985 (Aigai)  

Infrmācija arī šeit :http://lzf.lv/?p=1954 un šeit 

:https://www.facebook.com/events/1995806427207616/ 

 

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 

 

 

 

 

NOZARES AKTUALITĀTES: 

 

Turpināsies diskusijas par ES Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni 
Pirmdien, 19. novembrī ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Briselē 
dalībvalstis turpinās apspriest ES Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2020. gada. 
Sanāksmē plānots diskutēt par vairākiem nozīmīgiem KLP finansēšanas, pārvaldības un 
uzraudzības aspektiem, kā arī par lauksaimniecības produktu tirgu kopējo organizāciju. 
Eiropas Komisijas regulas priekšlikumā par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju 

paredzēts par Apvienotās Karalistes daļu jeb par 29,2 miljoniem eiro samazināt ES finansējumu 

atbalsta programmā skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu, nosakot programmas kopējo 

budžetu 220,8 miljonu eiro apmērā. Zemkopības ministrija šo priekšlikumu neatbalsta, jo Latvijas 

daļa samazināsies par 187,3 tūkstošiem eiro gadā, kas ir liels samazinājums svarīgajai un Latvijas 

skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs populārajai programmai. 

 

30. novembrī notiks zivsaimniecības konference “Inovācijas zivsaimniecības 
nozarē un Latvijas zivsaimniecības attīstības tendences” 
Interesenti ir aicināti uz ikgadējo zivsaimniecības konferenci, kas notiks š.g. 30. novembrī, 

piektdienā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Sudraba zālē Jelgavā, Lielajā ielā 2. 

Konferences sākums pulksten 11.00. 

Vai un kādas inovācijas nepieciešamas, lai Latvijas zivsaimniecības nozare sekmīgi attīstītos arī 

turpmāk? Ko mūsu valsts zivsaimniekiem devis Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EZJF) un 

mailto:info@lzf.lv
http://lzf.lv/?p=1954
https://www.facebook.com/events/1995806427207616/
mailto:info@slieka.lv
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ko tas paredz pēc 2020. gada? Šie būs aktuālākie jautājumi zivsaimniecības konferencē “Inovācijas 

zivsaimniecības nozarē un Latvijas zivsaimniecības attīstības tendences”. 

http://www.zm.gov.lv/presei/30-novembri-notiks-zivsaimniecibas-konference-inovacijas-

zivsaimniecib?id=9841 

 

Ministru kabineta š.g. 13. novembra sēdē piešķirti papildu 3 554 883 eiro 
uzņēmēju atbalstam ES fondu programmas “Atbalsts jaunu produktu 
ieviešanai ražošanā”  2. atlases kārtas ietvaros iesniegtajiem projektiem. 
Papildu finansējums rasts no šīs pašas atbalsta programmas 1. atlases 
kārtas pārpalikuma. 
ES fondu atbalsta programmas “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” mērķis ir veicināt 

komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot jaunus 

produktus un tehnoloģijas ražošanā, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā 

un inovācijās. Programmas ietvaros atbalstu var saņemt mazie, vidējie un lielie komersanti, kuri 

plāno īstenot projektu Viedās Specializācijas stratēģijas jomās (RIS3). Programmas kopējais 

finansējums ir 60 miljoni eiro. 

Programmas 1. atlases kārtas ietvaros (12.07.2016 - 12.09.2016) kopumā tika saņemts 41 projekta 

iesniegums, no kuriem apstiprināti tika 17 projekti par kopējo finansējumu 25 803 588,85 eiro. 

Savukārt programmas 2. atlases kārtas ietvaros (21.11.2017. - 12.04.2018) tika saņemts 51 projekta 

iesniegums par ERAF finansējumu 54 772 387,17 eiro. Kā secināms, komersantu interese par 

atbalsta saņemšanu ir lielāka par pieejamo finansējumu, un daļa projektu var tikt noraidīti 

nepietiekama finansējuma dēļ. Programmas 2. atlases kārtas ietvaros iesniegto projektu vērtēšana vēl 

turpinās un papildu finansējuma piešķiršana ļaus sniegt atbalstu plašākam uzņēmēju lokam. 

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos 

Nr. 293 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai 

ražošanā” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē. 

 

 

Latvijā nodotā piena apmērs oktobrī sarucis par 3,7% 
Latvijā nodotā svaigpiena apmērs oktobrī ir samazinājies par 3,7% salīdzinājumā ar pagājušā gada 

attiecīgo mēnesi un bija 64 199 tonnas, liecina Lauksaimniecības datu centra (LDC) apkopotā 

informācija. Arī slaucamo govju skaits šogad oktobrī līdzīgi kā visus iepriekšējos šā gada mēnešus 

turpināja samazināties. Šogad oktobrī valstī bija reģistrētas 147 669 slaucamās govis, kas ir par 3,9% 

mazāk nekā 2017.gada oktobrī, kad valstī bija reģistrētas 153 583 slaucamās govis. No kopējā 

slaucamo govju skaita Latvijā pārstrādei pienu oktobrī nodeva no 131 097 govīm, kas ir par 3,4% 

mazāk nekā attiecīgajā mēnesī gadu iepriekš. 

http://laukos.la.lv/latvija-nodota-piena-apmers-oktobri-sarucis-par-37  

 

Izmaiņas rūpnieciskās zvejas limitiem Liepājas un Usmas ezerā 
13. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos. Izmaiņas noteikumos 

sagatavotas, lai noteiktu rūpnieciskās zvejas limitu izmaiņas Liepājas un Usmas ezerā. 

  

Izmaiņas noteikumos paredz atteikties no zušu murda limita Liepājas ezerā, lai veicinātu zušu 

krājumu stāvokļa ilgtspēju. Līdz šim Liepājas ezerā bija noteikts 50 gab. zušu murdu limits šādām 

http://www.zm.gov.lv/presei/30-novembri-notiks-zivsaimniecibas-konference-inovacijas-zivsaimniecib?id=9841
http://www.zm.gov.lv/presei/30-novembri-notiks-zivsaimniecibas-konference-inovacijas-zivsaimniecib?id=9841
http://www.izm.gov.lv/lv/zinatne
callto:(12.07.2016%20-%2012.09
callto:25%20803%20588,85
callto:(21.11.2017.%20-%2012.04
callto:54%20772%20387,17
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40465100&mode=mk&date=2018-11-13
http://laukos.la.lv/latvija-nodota-piena-apmers-oktobri-sarucis-par-37
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pašvaldībām: 35 gab. Liepājas pilsētas pašvaldībai, 5 gab. Grobiņas novada pašvaldībai un 10 gab. 

Nīcas novada pašvaldībai. 

http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-rupnieciskas-zvejas-limitiem-liepajas-un-usmas-

ezera?id=9836  

 

Papildināti noteikumi vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai 
Valdība otrdien, 13. novembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus 

noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai 

2014.–2020. gada plānošanas periodā. Grozījumi skar vietējās rīcības grupas - biedrības un 

nodibinājumus, kuriem piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 

īstenošanai.  

  

No šāgada 1. augusta apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātēs projekta izvērtējuma lēmumu vairs nesniedz Lauku atbalsta dienests 

(LAD), bet gan vietējās rīcības grupa (VRG), kas pati arī izskata atbalsta pretendenta iesniegumus 

par izdotā lēmuma apstrīdēšanu. Ja pretendents VRG lēmumu pārsūdz tiesā, tad VRG ir jānodrošina 

pārstāvniecība tajā. Savukārt LAD kompetencē paliek VRG apstiprināto projektu iesniegumu 

vērtēšana.  

http://www.zm.gov.lv/presei/papildinati-noteikumi-vietejo-ricibas-grupu-darbibas-nodrosinasanai-

?id=9835  

 

Noteikti Meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” laureāti 
Meža dienu komiteja ir noteikusi Meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” 2018. gada laureātus 

nominācijā “Par mūža ieguldījumu”, “Par inovatīvu uzņēmējdarbību”, “Par ilgtspējīgu 

saimniekošanu” un “Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā”. Balva “Zelta čiekurs” ir ikgadēja 

meža nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā. Šogad 

balvu pasniegs jau piecpadsmito reizi. 

http://www.zm.gov.lv/presei/noteikti-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-laureati?id=9831  

 

EP apstiprinātos 17,7 miljonus eiro ieguldīs ceļu un meliorācijas 
infrastruktūras atjaunošanai 
13. novembrī, Eiropas Parlaments apstiprināja 17,7 miljonu eiro piešķiršanu Latvijai par ilgstošo 

lietavu izraisītajiem postījumiem 2017. gada vasaras nogalē un rudenī. Šie līdzekļi tiks piešķirti no 

ES Solidaritātes fonda (ESSF). “Esmu gandarīts par Eiropas Parlamenta lēmumu sniegt finansiālo 

atbalstu Latvijai par ilgstošo lietavu izraisītajiem postījumiem 2017. gada vasaras nogalē un rudenī. 

Plūdu sekas Latgalē, Sēlijā un Vidzemē bija īpaši smagas, jo radīja lielus zaudējumus 

lauksaimniekiem un daudzviet izpostīja meliorācijas sistēmas un autoceļus, kā arī sagandēja citus 

infrastruktūras objektus lauku apvidos. Piešķirtais finansējums ir ļoti nozīmīgs un mēs to ieguldīsim 

plūdu sabojāto ceļu un meliorācijas sistēmu atjaunošanā,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

http://www.losp.lv/node/5654 

 

 

PVD: Pārtikas produktu ražotājiem šogad atvērti vairāki jauni eksporta tirgi  
PVD šogad ir saskaņojis sertifikātus gatavo gaļas produktu, zvejas produktu, kā arī piena un piena 

produktu eksportam uz Kongo, piena produktu eksportam uz Argentīnu un Čīli, olu produktu, 

mājputnu gaļas un gaļas produktu eksportam uz Honkongu, kā arī mājputnu gaļas eksportam uz 

Serbiju. 

http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-rupnieciskas-zvejas-limitiem-liepajas-un-usmas-ezera?id=9836
http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-rupnieciskas-zvejas-limitiem-liepajas-un-usmas-ezera?id=9836
http://www.zm.gov.lv/presei/papildinati-noteikumi-vietejo-ricibas-grupu-darbibas-nodrosinasanai-?id=9835
http://www.zm.gov.lv/presei/papildinati-noteikumi-vietejo-ricibas-grupu-darbibas-nodrosinasanai-?id=9835
http://www.zm.gov.lv/presei/noteikti-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-laureati?id=9831
http://www.losp.lv/node/5654
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http://laukos.la.lv/pvd-partikas-produktu-razotajiem-sogad-atverti-vairaki-jauni-eksporta-tirgi 

 

Menedžeri mēdz «uzmest» īpašniekus Uzņēmuma akcionāri kļūst par krāpnieku – 

pašu iecelto menedžeru – valdes locekļu rīcības upuriem, aug pieprasījums pēc ekspertu 

pakalpojumiem, kuri spēj šādu faktu konstatēt un pierādīt. https://www.db.lv/zinas/menedzeri-

medz-uzmest-ipasniekus-481154 … 

 

Publicēts kopsavilkums par 2018.gada ražas sagatavoto ziemāju sēklu līdz 31.10.2018. 

http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-seklu-apriti/sagatavota-sertificeta-

sekla.aspx 

 

 

Tuvojas 18. novembris ar svētku kulmināciju - uguņošanu. Aicinām parūpēties 

par mājdzīvniekiem, neņemt līdzi uz salūtu, kā arī pārliecināties, ka jūsu suns ir apzīmēts ar 

mikroshēmu un reģistrēts LDC Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā. https://bit.ly/2zPXc0s 

 

 
 

 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”  
Līdz 22.novembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts 

ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā". 

 

Pasākumā   "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"   piektās kārtas pieejamais publiskais 

finansējums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 7,5 miljoni eiro, bet lauku 

saimniecībām 75 miljoni eiro. Pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to 

ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību. 

 

Pasākumā   "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"   septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums 

ir 30 miljoni eiro. Mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un 

http://laukos.la.lv/pvd-partikas-produktu-razotajiem-sogad-atverti-vairaki-jauni-eksporta-tirgi
https://t.co/FPfvDM5J2F
https://t.co/FPfvDM5J2F
http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-seklu-apriti/sagatavota-sertificeta-sekla.aspx
http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-seklu-apriti/sagatavota-sertificeta-sekla.aspx
https://bit.ly/2zPXc0s?fbclid=IwAR2udo0NAAiimGaptdFf5xNFWAm3OKslo-ooS51Qf6e7voGjVlE321g2xH0
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=c94d23ce&e=39b825c6
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=a776a1c7&e=39b825c6
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palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas 

lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos. 

 

Pasākumā   "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 

attīstībā"   piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, lauku saimniecībām 

un pašvaldībām ir 13,5 miljoni eiro. Mērķis ir uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūru. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-finansejums-pasakuma-

ieguldijumi-materialajos-aktivos-867 

Kalendārs: 

 

22. novembris / Projekti un investīcijas  

Beidzas pieteikšanās pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1.apakšpasākumā "Atbalsts 

ieguldījumiem lauku saimniecībās"  

18.10.2018. - 22.11.2018.  

22. novembris / Projekti un investīcijas  

Beidzas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.2.apakšpasākumā "Atbalsts 

ieguldījumiem pārstrādē"  

18.10.2018. - 22.11.2018.  

22. novembris / Projekti un investīcijas  

Beidzas pieteikšanās pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.3.apakšpasākumā "Atbalsts 

ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"  

18.10.2018. - 22.11.2018.  

30. novembris / Projekti un investīcijas  

Beidzas pieteikšanās pasākumam "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"  

01.11.2018. - 30.11.2018.  

30. novembris / Projekti un investīcijas  

Noslēdzas ZM publiskais iepirkums mācību organizēšanai un īstenošanai LAP 2014-2020 pasākuma 

“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju 

apguves pasākumi” ietvaros  

01.11.2018. - 30.11.2018.  

03. decembris / Projekti un investīcijas  

Noslēdzas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un 

tehnoloģiju izstrādei"  

02.11.2018. - 03.12.2018.  

 

 

 

Citi pasākumi un apmācības: 
 

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijā šobrīd izstrādā projektu vidēja termiņa politikas 

plānošanas dokumentam “Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam”. Plānā 

saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem tiks noteikti Latvijas mērķi Enerģētikas Savienības 

ietvaros – klimata pārmaiņu mazināšanas, atjaunojamo energoresursu izmantošanas, 

energoefektivitātes uzlabošanas, enerģētiskās drošības un iekšējā enerģijas tirgus, kā arī inovāciju, 

pētniecības un konkurētspējas, kā arī politikas un pasākumi to sasniegšanai. 

Lai Plāna izstrādē pilnvērtīgi iesaistītu ekspertus un sabiedrību, kā arī, lai Plānā iekļautu pēc iespējas 

efektīvākas politikas un to īstenošanas pasākumus, Ekonomikas ministrija š.g. 26.novembrī rīko 

https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=add62ffb&e=39b825c6
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=add62ffb&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-finansejums-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-867
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-finansejums-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-867
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-3-atbalsts-ieguldijumiem-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-infrastrukturas-attistiba-219
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-3-atbalsts-ieguldijumiem-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-infrastrukturas-attistiba-219
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/11-23-zvejas-ostas-un-izkrausanas-vietas-222
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/1-1-zinasanu-parneses-un-informacijas-pasakumi-241
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/1-1-zinasanu-parneses-un-informacijas-pasakumi-241
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/1-1-zinasanu-parneses-un-informacijas-pasakumi-241
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/16-2-atbalsts-jaunu-produktu-metozu-procesu-un-tehnologiju-izstradei-287
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/16-2-atbalsts-jaunu-produktu-metozu-procesu-un-tehnologiju-izstradei-287
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konferenci "Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam – enerģētikas attīstība un 

klimata pārmaiņu mazināšana”. 

Plašāka informācija par konferenci, kā arī tās dienas kārtību un reģistrēšanās forma ir pieejama 

Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē - https://www.em.gov.lv/lv/aktuali/21704-konference-par-

nacionalo-energetikas-un-klimata-planu-2030-gadam-26-novembri.  

  

 

 

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma "AKVAKULTŪRA" LLU Mūžizglītības centrs 

Kursu sākums 24.11.2018.! 

Visiem, kas vēlas iegūt zināšanas, apgūt prasmes un iemaņas zivju audzēšanā Latvijas apstākļos. 

Programmas mērķis: apgūt būtiskākos aspektus akvakultūras ekoloģijā, likumdošanā, kā arī zivju 

audzēšanas biotehnoloģijas. 

http://www.losp.lv/node/5615 

 
 

Konference “Piena lopkopība Latvijā – cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?” LLKC Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) 28. novembrī rīko konferenci “Piena lopkopība 

Latvijā – cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?”, kurā diskutēs par Latvijas piensaimniecību 

efektivitāti uz citu Eiropas valstu piensaimniecību fona un izvērtēs, kādas iespējas sniedz kooperācija 

kopā ar piena pārstrādi. Konference notiks Ozolniekos, LLKC ēkā, Rīgas iela 34, 2. stāva zālē, 

sākums plkst.10. http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/konference-piena-lopkopiba-latvija-cik-

konkuretspejigi-efektivi-esam  

 

 

Piedalies aptaujā “Sniedz atbildi par iespējām lauku teritorijas attīstībai!” 

Lai novērtētu sabiedrības iesaisti vietējās teritorijas attīstības procesos un noskaidrotu informētību 

par to, kas ir vietējā iniciatīva un LEADER pieeja, Valsts Lauku tīkla (VLT) Sekretariāts aicina lauku 

teritoriju un mazo pilsētu iedzīvotājus piedalīties aptaujā. 

Savu viedokli tajā varēs izteikt līdz 27. novembrim. Apkopotā informācija un secinājumi decembra 

sākumā būs pieejami vietnē www.laukutikls.lv 

Aptaujas anketa pieejama: www.visidati.lv/aptauja/1394858629/ 

http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/raksti/piedalies-aptauja-sniedz-atbildi-par-iespejam-lauku-

teritorijas 

 

https://www.em.gov.lv/lv/aktuali/21704-konference-par-nacionalo-energetikas-un-klimata-planu-2030-gadam-26-novembri
https://www.em.gov.lv/lv/aktuali/21704-konference-par-nacionalo-energetikas-un-klimata-planu-2030-gadam-26-novembri
https://www.facebook.com/llu.mc.lv/?__tn__=K-R&eid=ARAwrpmvb7SAi3jKabwxa4vsQiDUhsXPoPtVdqsgz6pM2J28xswtAnEtwWEMBjwFtD0xtZ9H6DxMC6F9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvAfYevayZcy1icCOk_K7-vyaEEfaZxa_UjpDIN2LeVXWk7hS-8hLLOHGrgT4hrHzGfvxF-NkuTuDEJ_DDyIa3aWXOR6MCRmkLuoqX8KUukbsUS88upDjtK1rDaw6NxzNTlDtZZ6FjozPBLqVyaFDLsRFoq45_onEmTCY9AOc8EXulN4y5qTqND2NTi42cbqkhH8B0uieiYxoFl2mQBTRK9xk
http://www.losp.lv/node/5615?fbclid=IwAR2uwfILAljyoMb38cAIDZ_O848Vs6NUh7bBmA-pA6OLZgjPSJ_1q5kL2-4
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/konference-piena-lopkopiba-latvija-cik-konkuretspejigi-efektivi-esam
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/konference-piena-lopkopiba-latvija-cik-konkuretspejigi-efektivi-esam
http://www.laukutikls.lv/
http://www.visidati.lv/aptauja/1394858629/
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/raksti/piedalies-aptauja-sniedz-atbildi-par-iespejam-lauku-teritorijas
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/raksti/piedalies-aptauja-sniedz-atbildi-par-iespejam-lauku-teritorijas
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Pērk/ pārdod sienu, salmus ruļļos, skābbarību, skābsienu.... 

Pārdod:  
Neliela saimniecība pārdod 45 siena ruļļus -  gatavoti saulgriežu periodā.  

Atrodas Rēzeknes nov., Nautrēnu pagastā. 

E-pasts: dzeneisi@inbox.lv  

T: 26548778 

Ruļļi novesti no lauka, ceļmalā.  

 

 

 

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