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INFOLAPA Nr. 40 

 
 

LOSP medijos: 
 

www.laukos.lv LOSP: Gada panākums – 5% PVN likme; gada sērga – 
traktortehnikas zādzības 
Tuvojoties šā gada izskaņai, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) sagatavojusi 
ieskatu svarīgākajās nozares aktualitātēs. GADA PANĀKUMS 
Kopš 1.janvāra stājās spēkā grozījumi likumā par pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas nosaka 
ieviest samazināto PVN likmi 5% apmērā Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām un 
dārzeņiem. Rezultatīvie rādītāji rāda, ka ieviestās izmaiņas ir veicinājušas ēnu ekonomikas 
samazināšanos, augļu un ogu tirdzniecības legalizāciju.  
http://laukos.la.lv/losp-gada-panakums-5-pvn-likme-gada-serga-traktortehnikas-zadzibas 
 

 
www.db.lv Piketējot Briselē, prasa godīgus maksājumus zemniekiem 
Šodien Latvijas lauksaimnieku pārstāvji kopīgi ar citiem no Baltijas, Čehijas, Polijas un Slovēnijas 
protestē pret negodīgiem tiešmaksājumiem lauksaimniekiem Austrumeiropā.  Par piketu Dienas 
Biznesu informēja viens no piketa dalībniekiem, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes 
(LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis. Tieši šodien Eiropadomē, Briselē, pulcējas Eiropas 
Savienības (ES) valstu premjeri, lai kopīgi ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Žanu Klodu Junkeru 
un augstāko pārstāvi ārlietās Frederiku Mogerīnī apspriestu ES budžeta jautājumus. Jau vairākus ES 
budžeta plānošanas periodus pēc kārtas Austrumeiropas valstu lauksaimnieki saņem mazākus platību 
un lauku attīstības maksājumus un Baltijas valstis ieņem zemākās pozīcijas saņemto maksājumu 
sarakstā. http://www.db.lv/zinas/piketejot-brisele-prasa-godigus-maksajumus-zemniekiem-482259 
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www.lsm.lv Baltijas lauksaimnieki protestā Briselē prasa taisnīgākus 
tiešmaksājumus  
"Ja paši nenāksim, klāt neviens neko nenesīs," tā Latvijas lauksaimnieki norādīja protesta akcijā, kas 
ceturtdien, 13. decembrī, notika Briselē. Baltijas zemnieki atkal pieprasa taisnīgākus tiešmaksājumus, 
ņemot vērā, ka Eiropas Savienības (ES) līderi sāk sarunas par jauno septiņu gadu budžetu, un atbalsta 
maksājumi Baltijas lauksaimniekiem joprojām solās būt zem vidējā ES līmeņa. Pie lauksaimniekiem 
devās arī visu trīs Baltijas valstu premjeri, solot jau ceturtdien valstu vadītāju sarunās Briselē 
aizstāvēt savu valstu intereses.  
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/baltijas-lauksaimnieki-protesta-brisele-prasa-taisnigakus-
tiesmaksajumus.a302921/ 

 
www.tvnet.lv  Vairāku valstu, tostarp Latvijas, zemnieki ceturtdien protestēs 
Briselē 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas lauksaimnieki ceturtdien, 13.decembrī, Briselē piedalīsies kopumā 
divās protesta akcijās par godīgiem tiešmaksājumiem, no kurām otrajā Baltijas valstu zemniekiem 
pievienosies arī Čehijas, Polijas un Slovākijas lauksaimnieki, pastāstīja Lauksaimniecības 
organizāciju sadarbības padomē (LOSP). 
https://www.tvnet.lv/6475990/vairaku-valstu-tostarp-latvijas-zemnieki-ceturtdien-protestes-brisele 
 

 
www.laukos.lv Piensaimnieki šogad lepojas ar eksportu uz Kambodžu un 
Mjanmu, uztraucas par piena importu 
Kooperatīvā sabiedrība “Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība”, izvērtējot aizejošā gada 
darbību, nosaukusi gan gada lepnumu, gan neražu un nākotnes izaicinājumus, informē Latvijas 
Piensaimnieku Centrālās Savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks. 
http://laukos.la.lv/piensaimnieki-sogad-lepojas-ar-eksportu-uz-kambodzu-un-mjanmu-uztraucas-par-
piena-importu 

 
 

30.novembrī ES mājā notika diskusija: Latvija un ES nauda 2021-2027: kad, kam 
un cik? No LOSP piedalījās LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis un LOSP valdes loceklis Guntis 
Gūtmanis.  
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www.db.lv Liellopu audzētāju izaicinājums – kooperācija 
Liellopu audzēšana Latvijā ir augoša nozare, tomēr pārsvars eksportā ir teļiem, kurus nobarošanai un 
tālākpārdošanai galapatērētājiem iegādājas citu valstu uzņēmēji Zemnieku un pārstrādātāju 
kooperācija ir nozares attīstības nākotnes izaicinājums, Dienas Biznesam atzina Gaļas liellopu 
audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Raimonds Jakovickis. 
http://www.db.lv/zinas/liellopu-audzetaju-izaicinajums-kooperacija-481919 
 
 
LOSP atbalsta “Altum” vadītāja Reiņa Bērziņa kandidatūru premjera amatam 
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome atbalsta “Altum” vadītāja Reiņa Bērziņa 
kandidatūru Ministru prezidenta amatam, vēsta LOSP.  Reiņa Bērziņa vadībā “Altum” kļuvis par 
stratēģisku Latvijas lauksaimnieku sadarbības partneri.  
http://laukos.la.lv/losp-atbalsta-altum-vaditaja-reina-berzina-kandidaturu-premjera-amatam 
 
 

      www.laukos.lv Godīgums “uz papīra”. Baltijas zemnieki Briselē protestēs pret 
netaisnīgiem tiešmaksājumiem  
Arī LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs akcentē – tāpat kā iepriekšējā periodā, arī tagad pēc 
diskusijām un ilgstošiem pamatojumiem no Latvijas puses, lauksaimnieki tiek nostādīti 
nevienlīdzīgas konkurences apstākļos. “Latvija neatbalsta Komisijas piedāvāto KLP finansējuma 
samazinājumu un pastāvam uz to, ka lauksaimniecības sektoram nākamajā periodā ir jānodrošina 
spēcīgs ES finansējums. Ja mūs neņem vērā ejot oficiālo, birokrātisko ceļu, mums jādodas un savs 
viedoklis jāpauž citā formātā klātienē Briselē. Stāvēt malā nedrīkstam, jo tā brīvprātīgi dodam zaļo 
gaismu citām ES valstīm izlemt mūsu lauksaimniecības nākotni, tāpēc paldies visiem 
lauksaimniekiem un organizāciju pārstāvjiem, kuri dosies uz Briseli, lai kopā paustu savu nostāju,” 
norāda Treibergs. 
http://laukos.la.lv/godigums-uz-papira-baltijas-zemnieki-brisele-protestes-pret-negodigiem-
tiesmaksajumiem?fbclid=IwAR3B4VYz-
ALqq8ox7F1wixz0Ngn7rT0iyD_XrWFmiC1sgkY907Jx8TaZBKY 
 
 
www.laukos.lv Asociācija: Latvijas aitkopji Eiropas līmenī spēj veiksmīgi 
konkurēt šķirnes dzīvnieku jomā 
Latvijas aitkopji ir Eiropas līmenī konkurētspējīgi ar šeit audzētājiem šķirnes dzīvniekiem, atzina 
biedrības “Latvijas Aitu audzētāju asociācija” (LAAA) valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Bortņikovs. 
“Latvijā ir ļoti kvalitatīvi šķirnes dzīvnieki, esam daudz darba ieguldījuši ciltsdarbā. Mums ir 
profesori, kas ir aitkopības nozari cēluši un stiprinājuši. (..) Es pat teiktu, ka Latvijā izaudzētie 
Vācijas merino šķirnes dzīvnieki ir kvalitatīvāki nekā Vācijā, jo pats šīs šķirnes aitas audzēju un no 
Vācijas vedu teķus. Šķirnes prasības mums ir ļoti augstas un saimnieki šo latiņu spēj noturēt,” sacīja 
Bortņikovs. 
http://laukos.la.lv/asociacija-latvijas-aitkopji-eiropas-limeni-spej-veiksmigi-konkuret-skirnes-
dzivnieku-joma 
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www.db.lv Ar kāpumiem un kritumiem. Lauksaimniekiem 2017.gads nav ļāvis 
mierīgi elpot, tomēr lielākā daļa lauksaimnieku spējuši kaut nedaudz kāpināt 
apgrozījumu 

 
 
 
LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs sveic "Latvijas aitu audzētāju 
asociāciju" 20.gadu jubilejā! 
8.decembrī-  Jelgavas pilī biedrība "Latvijas aitu audzētāju asociācija" atzīmēja savu 20.gadu 
jubileju. 
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LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs 25 gadu jubilejā sveic LOSP 
dalīborganizāciju - Latvijas Maiznieku biedrība- LMB! Paldies par kopā būšanu! 

 
 
LOSP organizēja biedru izbraukuma sēdi, Latgalē, Viļakas novadā, zemnieku 
saimniecībā “Kotiņi”, kur veiksmīgi saimnieko īpašnieks Aldis Ločmelis. Piedalījās apmēram 
40 cilvēki. Kopīgi iepazināmies ar saimniecību, tad devāmies uz Rekovas dzirnavām, kur notika 
sēde, diskusija par dažādiem aktuāliem jautājumiem. Paldies LOSP biedriem par aktivitāti un 
interesi!  
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www.jauns.lv Šogad Latvijas aitkopjiem sagādāt lopbarību ziemai sausuma dēļ ir 
bijis vēl grūtāk nekā pērn 
Šogad Latvijas aitkopjiem sagādāt lopbarību ziemai sausuma dēļ ir bijis vēl grūtāk nekā pērn, kad 
Latvijā bija plūdi un lietavas, sacīja biedrības "Latvijas Aitu audzētāju asociācija" (LAAA) valdes 
priekšsēdētājs Dmitrijs Bortņikovs. 
https://jauns.lv/raksts/zinas/309772-daudzi-aitkopji-samazinas-ganampulkus-jo-sagadat-lopbaribu-
bijis-vel-grutak-neka-pern 
 
Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Pārtikas cenas rausīsies augšup 
Latvijas pārtikas ražošanu šogad ietekmēja divi notikumi -pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 
samazinājums Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem ar šā gada 1. janvāri, kā arī negaidītais un 
neviena neprognozētais sausums, kā dēļ cieta šā gada raža, uzsvēra Lauksaimniecības tirgus 
veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe.  
PVN samazinājumu augļiem un dārzeņiem Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome (LOSP) 
nosauca par gada notikumu lauksaimniecībā. «Gada griezumā rezultatīvie rādītāji rāda, ka ieviestās 
izmaiņas ir veicinājušas ēnu ekonomikas samazināšanos, augļu un ogu tirdzniecības legalizāciju. 
Samazināts PVN visai svaigai pārtikai, ne tikai dārzeņiem un augļiem, jau daudz gadu ir 24 no 28 
Eiropas Savienības valstīm. Dažās valstīs svaigai pārtikai PVN vispār nepiemēro. Lēmums ietekmē 
ne tikai dārzeņu un augļu cenas veikalos, bet arī naudas plūsmu saimniecībās un īpaši padara daudz 
neizdevīgāku «pelēkā tirgus» un PVN shēmotāju darbību. Līdz ar to atbrīvojas vieta tirgu vietējai 
produkcijai,» skaidroja pārstāve Krista Garkalne.  
Avots: LTVC, Neatkarīgā  
 
 
LDDK Gada balvas 2018 Lauksaimniecības nozares līderis Edgars Treibergs, 
Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" valdes 
priekšsēdētājs. Pārstāv Latvijas lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas ražotāju intereses ne 
tikai Latvijas, bet visas Eiropas Savienības ietvaros. Līdz šim paveiktie darbi pozitīvi atspoguļojas 
nozares un tautsaimniecības attīstībā un sociālā dialoga veidošanā nozares un starpnozaru līmenī.  
Fotogrāfijā Guntis Vilnītis (LOSP ģenerāldirektors), saņemot balvu un sakot runu E. Treiberga vārdā.  
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Latvieši Briselē gatavojas 13.12.2018. protestam! 
Mums pievienosies Lietuvas un Igaunijas kolēģi, kā arī lauksaimnieki no Polijas un Čehijas! 
Par vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem! PALDIES VISIEM aktīvajiem piketa dalībniekiem! 

 
 
 
 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes 
Seminārs: Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu piemērotība kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas 
ieguvei – 28.decembris  
http://www.losp.lv/node/5691  

 
 

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 
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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 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: 
 

Mana pieredze: Pastiprina Latvijas ābolu garšu 
Baiba un Aldis Circeņi Sabiles vārdam liek ieskanēties biežāk nekā reizi gadā, kad šajā mazajā 
Kurzemes mazpilsētā tiek rīkoti grandiozi vīna svētki, kurus apmeklē tūkstošiem cilvēku. Abi Sabiles 
sidra (SIA Kroņstrauts) īpašnieki ir ar arhitektu izglītību un sidra darināšanai no sākuma pievērsās 
intereses vadīti, bet vēlāk saskatīja arī biznesa potenciālu. 
http://www.db.lv/zinas/mana-pieredze-pastiprina-latvijas-abolu-garsu-481806 

 
 

  Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: lauksaimnieku organizācijas sniedz būtisku 
atbalstu cīņā par taisnīgiem tiešmaksājumiem 
Piektdien, 14. decembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apspriedās ar Latvijas lauksaimnieku 
organizāciju vadību un pārrunāja ceturtdien, 13. decembrī, Baltijas valstu lauksaimnieku rīkotās 
akcijas Briselē, lai pievērstu citu ES dalībvalstu vadītāju un Eiropas Komisijas uzmanību 
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netaisnīgajam tiešo maksājumu sadalījumam, kas diskriminē vairāku valstu zemniekus un nostāda 
viņus nevienlīdzīgos konkurences apstākļos. 
http://www.losp.lv/node/5692 
 
Apkopoti izmēģinājumu rezultāti augkopībā un lopkopībā   
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-lopkopiba/apkopoti-izmeginajumu-rezultati-augkopiba-un-
lopkopiba  
 

 
 
 
Iznācis žurnāla “Latvijas Lopkopis” 50. jubilejas numurs 
Decembrī iznāk LLKC žurnāla “Latvijas Lopkopis” 50. numurs, kurā ierasti daudz lietderīgas 
informācijas visiem lauksaimniekiem un nozarē strādājošajiem. Paldies visiem žurnāla lasītājiem un 
abonētājiem, kuri novērtē mūsu darbu, un apņemamies arī turpmāk ikvienam saprotamā valodā sniegt 
padomus saimniekošanai un rakstīt par nozares aktualitātēm. 
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/iznacis-zurnala-latvijas-lopkopis-50-jubilejas-numurs 
 
Tiem, kas vēlas zināšanas saimniekošanai laukos! Turpmāk FB vienuviet viss par 
LLKC piedāvātājām apmācībām  
http://llkc.lv/sites/default/files/baskik_p/pielikumi/katalogs.2018.pdf 
 
Turpmāk varēs sertificēt arī velna auzas sēklu  
Valdība otrdien, 4. decembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus labības 
sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos. Noteikumi ir papildināti ar jaunu labības sugu, ko 
zemnieki Latvijā pēdējos gados ir sākuši audzēt: velna auzu (Avena strigosa Schreb.). Tā kā 
sēklaudzētāji vēlas velna auzas sēklas sertificēt, noteikumi reglamentēs prasības arī šīs labības sugas 
sēklaudzēšanai.  
http://www.zm.gov.lv/presei/turpmak-vares-sertificet-ari-velna-auzas-seklu-?id=9864 
 
 
Vai zemnieku saimniecības īpašnieks var būt darba ņēmējs savā zemnieku 
saimniecībā? 
Sakarā ar būtiskajām izmaiņām pašnodarbināto sociālajā apdrošināšanā pēdējā laikā aktuāls ir 
zemnieku jautājums – vai zemnieku saimniecības (ZS) īpašnieks var būt darba ņēmējs savā zemnieku 
saimniecībā? 
https://www.plz.lv/vai-zemnieku-saimniecibas-ipasnieks-var-but-darba-nemejs-sava-zemnieku-
saimnieciba/ 
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VMD šogad saņēmis 29 ziņojumus par plēsēju uzbrukumiem mājlopiem 
Valsts meža dienests (VMD) šogad saņēmis 29 ziņojumus par lielo plēsēju uzbrukumiem mājlopiem, 
kas ir vairāk nekā pērn kopumā, informēja VMD. VMD statistika liecina, ka nokostie vai savainotie 
dzīvnieki ir aitas, kurām pārsvarā uzbruka vilki, bet vienā gadījumā uzbrukušā plēsēja identitāte 
netika noskaidrota. http://laukos.la.lv/vmd-sogad-sanemis-29-zinojumus-par-pleseju-uzbrukumiem-
majlopiem 
 
Kāpēc un kādi pārtikas produkti būs dārgāki nākamgad, atklāj eksperte 
Nākamā gada sākumā vairumam pārtikas produktu cenas Latvijā, visticamāk, pieaugs izejvielu cenu 
kāpuma dēļ, žurnālistiem trešdien sacīja Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) pārstāve 
Ingūna Gulbe.Viņa teica, ka graudiem un graudu izstrādājumiem, kā piemēram, miltiem, putraimiem 
nākamgad cenas pieaugs par pārdesmit procentiem.  
http://laukos.la.lv/kapec-un-kadi-partikas-produkti-bus-dargaki-nakamgad-atklaj-eksperte 
 
Apbalvoti meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs 2018” laureāti:  
14. decembrī, kultūras centrā “Siguldas devons” jau piecpadsmito reizi tika godināti meža nozares 
izcilākie ļaudis. Gada balvas ieguvēji saņēma lielo “Zelta čiekuru”, savukārt pārējiem laureātiem tika 
pasniegts mazais “Zelta čiekuriņš”.“Šodien mēs godinām tos ļaudis, kas ar sava mūža darbu ir 
veicinājuši meža nozares, Latvijas tautsaimniecības un valsts uzplaukumu. Izvērtējot sasniegto, meža 
nozare ir izvirzījusi par mērķi veidot sakoptu, neatkarīgu un pārtikušu Latviju, kļūstot par tradīcijās 
un vērtībās balstītu zināšanu līderi bioekonomikas produktu radīšanā un izmantošanā. Es ticu, ka 
nozarei tas izdosies, ” pasākumā uzsvēra zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 
http://www.zm.gov.lv/presei/apbalvoti-meza-nozares-gada-balvas-zelta-ciekurs-2018-
laureati?id=9877 … 
 
Lauksaimnieki: Atkusnis pēc sala sējumiem pagaidām nekaitē 
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis 
atzina, ka Latvijas klimatiskajiem apstākļiem raksturīga ziema aizvadītajā nedēļā jau bija iestājusies, 
un vietām gaisa temperatūra pārsniedza -10 grādu atzīmi. "Reģionos, kur bija kaut nedaudz sniegs, 
viss ir kārtībā, arī zemākas gaisa temperatūras augus nevar apdraudēt, jo augi vēl ir spēcīgi, nav 
iztērējuši savas barības vielas un labi iztur šos apstākļus," teica Balodis. Lai gan Kurzemē, piemēram, 
Dobeles un Tukuma pusē sniega nebija, bet bija sals -10 grādu robežās, tā vēl nav tik zema 
temperatūra, lai būtu lielas bažas par sējumiem. 
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/lauksaimnieki-atkusnis-pec-sala-sejumiem-pagaidam-
nekaite.d?id=50639389 
 
“Eurostat”: Latvijā pērn bijis straujāks lauksaimniecības izlaides vērtības 
kāpums nekā vidēji ES  
Latvijas lauksaimniecības sektora izlaides vērtība pērn bija 1,4 miljardi eiro, kas ir par 8,1% vairāk 
nekā 2016.gadā, tādējādi reģistrēts straujāks kāpums nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES) kopumā, 
liecina ES statistikas departamenta “Eurostat” jaunākie dati. Straujākais kāpums reģistrēts Igaunijā 
(+18,2%), kurai seko Īrija (+13,6%), Rumānija (+13,2%), Lielbritānija (+12,6%), Polija (+11,1%) un 
Lietuva (+10,8%). 
http://laukos.la.lv/eurostat-latvija-pern-bijis-straujaks-lauksaimniecibas-izlaides-vertibas-kapums-
neka-videji-es 
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Siltumnīcu apgaismojumā iegulda 8 miljonus 
SIA Mārupes Siltumnīcas turpina modernizāciju; kopējās investīcijas jaunu siltumnīcu būvniecībā un 
gaismas intensitātes paaugstināšanā sasniegs 8 miljonus eiro. SIA Mārupes Siltumnīcas DB veidotajā 
Latvijas lielāko lauksaimniecības uzņēmumu TOP ir otrais pēc apgrozījuma 2017. gadā. Tas būtiski 
uzlabojis savu sniegumu, salīdzinot ar 2016. gadu, lielāko lauksaimniecības uzņēmumu sarakstā 
pakāpjoties par divām pozīcijām. Savukārt uzņēmuma īpašniece SIA Sabiedrība Mārupe pārtraukusi 
liellopu audzēšanu un TOP pērn noslīdējusi par četrām pozīcijām, un ieņem 11. vietu. 
http://www.db.lv/zinas/siltumnicu-apgaismojuma-iegulda-8-miljonus-482123 
 
 
Noskaidrots, kur dzīvo lielākie rudzu maizes ēdāji  
Saskaņā ar AS “Hanzas Maiznīcas” un pētījumu centra “SKDS” veikto aptauju lielākie rudzu maizes 
ēdāji dzīvo Latgalē – 55% šī reģiona iedzīvotāju atzina, ka rudzu maizi ēd katru dienu. 
Salīdzinājumam katru dienu to ēd 50% Vidzemes iedzīvotāju, 47% Zemgales iedzīvotāju un tikai 
42% Kurzemes iedzīvotāju. 
http://laukos.la.lv/noskaidrots-kur-dzivo-lielakie-rudzu-maizes-edaji?fbclid=IwAR0B-
13p5pZCOzXRIa_qKpPv_NgjjXQlF4XJr7qiL_E4xlp3iqQmNCCgeLY 
 
FOTO: Kā mainījušās preču un pakalpojumu cenas gada laikā? 
2018. gada novembrī, salīdzinot ar 2017. gada novembri, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās 
par 3,0 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Gan precēm, gan 
pakalpojumiem cenas pieauga par 3,0 %. 
http://www.db.lv/zinas/foto-ka-mainijusas-precu-un-pakalpojumu-cenas-gada-laika-482101 
 
Mājputnus ceļ galdā biežāk 
Līdz ar pieprasījuma kāpumu Latvijā aizvien vairāk zemnieku saimniecību pievērsušās mājputnu 
audzēšanai. Tādējādi pircējiem tiek dota izvēles iespēja – iegādāties bioloģisku vai konvenciāli 
audzētu putnu gaļu. Uzrunāto zemnieku saimniecību saimnieki atzīst, ka pagaidām mājputnu 
audzēšana ir nišas nodarbe, bet tai ir liels potenciāls, tostarp arī eksportā. Konkurentu skaits pēdējos 
gados ir palielinājies, tomēr pircēju vismaz pagaidām pietiek visiem. «Mazajai Latvijai saimniecību 
daudzums, kurās audzē mājputnus, ir pietiekams, katrs no mums ir atradis savu nišu, kur produkciju 
realizēt. Ja saimniecību kļūtu daudz vairāk, būtu jādomā par eksportu,» lēš z/s Kalvāni īpašniece 
Brigita Savina. http://www.db.lv/zinas/majputnus-cel-galda-biezak-482136 
 
Lielzeltiņi plāno kāpināt eksporta tirgus daļu 
Putnu gaļas ražotāja SIA «Lielzeltiņi» apgrozījums pagājušajā finanšu gadā no 2017.gada 1.jūlijam 
līdz 2018.gada 30.jūnijam samazinājies par 9,3% jeb 3,466 miljoniem eiro, salīdzinot ar gadu 
iepriekš, un bija 33,642 miljoni eiro, ziņo «Lursoft» Klientu portfelis. Arī uzņēmuma peļņa pēc 
nodokļiem ievērojami samazinājusies. Tā 2017./2018. finanšu gadā bija 183 tūkstoši eiro, kas bija par 
82,1% jeb 839 tūkstošiem eiro mazāk nekā gadu iepriekš. 
http://www.db.lv/zinas/lielzeltini-plano-kapinat-eksporta-tirgus-dalu-482139 
 
 
2018.gada zinātnisko pētījumu prezentācijas  
29. novembrī un 6. decembrī Zemkopības ministrijā norisinājās lauksaimniecībā izmantojamo 
zinātnisko pētījumu projektu prezentāciju pasākumi. http://www.losp.lv/node/5683 
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Latvijā strauji pieaugusi cūku kaušana  
Nokauto cūku skaits Eiropas Savienībā (ES) šogad astoņos mēnešos pieaudzis par 2,4% 
salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tostarp Latvijā pieaugums bijis par 10,3%, kas ir 
trešais straujākais kāpums ES, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta 
departamenta dati. Vienlaikus augustā nokauto cūku skaits ES kopumā samazinājies, kas saistīts ar 
sausumu un karstumu vasarā, paildzinot cūku nobarošanas ilgumu. 
http://laukos.la.lv/latvija-strauji-pieaugusi-cuku-kausana 
 
Baltijas valstu ienākumu nodokļu salīdzinājumā Latvija nobāl 
Baltijas valstu vidū Latvijas priekšrocības ir neapliekamais minimums par apgādībā esošām 
personām, bet kaimiņiem zaudējam iedzīvotāju ienākuma nodoklī. Šādi ir nodokļu ekspertu un 
uzņēmēju secinājumi, vērtējot Finanšu ministrijas datus par Baltijas valstu nodokļiem 2018. gadā. 
Vienlaikus tiek norādīts, ka Latvijai ir problēmas ar konkurētspēju darbaspēka nodokļu segmentā, it 
īpaši dārgāko speciālistu, vadītāju lokam. Šis salīdzinājums ir kontekstā ar Latvijā veikto nodokļu 
reformu un nav pievilcīgs, arī raugoties uz neapliekamo minimumu pašam nodokļa maksātājam gan 
pēc tā lieluma, gan piemērošanas griestiem. 
https://www.db.lv/zinas/baltijas-valstu-ienakumu-nodoklu-salidzinajuma-latvija-nobal-482190 
 
 
Banku kredīti tautsaimniecībai – kuras nozares dominē? 
Banku kredīti ir viens no investīciju avotiem, kas nodrošina tautsaimniecības attīstību. Tomēr, par 
spīti ilgstošai kreditēšanas stagnācijai un pat kritumam, jau vairāku gadu garumā Latvijas iekšzemes 
kopprodukta izaugsme bijusi viena no straujākajām eiro zonā. Tātad līdzekļus attīstībai uzņēmumi 
aizvien vairāk guvuši no citiem avotiem. 
https://www.db.lv/zinas/banku-krediti-tautsaimniecibai-kuras-nozares-domine-482137 
 
 
 

LAD aktualitātes: 
 
LAD Klientiem publiski pieejami dažādi lauku reģistra dati  
Līdz šim lauku reģistra dati klientiem bija pieejami publiskajā kartē un pēc individuāliem datu 
pieprasījumiem. Šobrīd LAD ir izveidots ģeotelpisko datu serviss jeb WFS (Web Feature Service) 
pakalpe, kas sniedz iespēju jebkuram interesentam pievienot, apskatīt, lejupielādēt un rediģēt sevis 
interesējošo ģeotelpisko informāciju. 
Vairāk informācijas: http://www.losp.lv/node/5678 
 
Zināmi LIZ apsekošanas rezultāti 
LAD ir apsekojis lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, lai noskaidrotu, vai zeme tiek 
uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Zemes īpašniekam ir jāapstrādā vismaz 70% no 
kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai tā tiktu uzskatīta par apstrādātu. 
Vairāk informācijas:  http://www.losp.lv/node/5679 
 
Aizvadīta sezonas laukstrādnieku reģistrācijas piektā sezona. Šo piecu gadu laikā 
ievērojami ir pieaudzis saimniecību skaits, kuras izmanto sezonas laukstrādnieku moduli. 
http://www.losp.lv/node/5701  
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Kāds bijis 2018.gads Lauku atbalsta dienestā? Apkopota informācija par 
paveikto 2018.gadā.  
http://www.lad.gov.lv/…/kads-bijis-2018-gads-lauku-atbalsta… 
 
 

Kalendārs: 
 

31.Decembris  
Beidzas pieteikšanās programmai "Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un 
iznīcināšanai"  
31. Decembris  
Beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē"  
31. Decembris  
Beidzas pieteikšanās programmai "Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai"  
 
 
 

ES Lietu biroja aktualitātes: 
  
Latvijas lauksaimnieku pārstāve, Aija Rozenfelde, 23. novembrī 2018, piedalījās COPA-COGECA 
darba grupā Dzīvnieku labturība. 
  
Darba grupā skatītie jautājumi: 

1.       Jaunākās tendences dzīvnieku veselībā un labturībā dažādās dalībvalstīs; 
2.       Dzīvnieku veselības tiesību akts; 
3.       ĀCM; 
4.       Veterinārmedicīnas produkti; 
5.       Antimikrobiālā rezistence; 
6.       Dzīvnieku labturības aktuālā situācija; 
7.       Astu kupēšana un cūku kastrācija; 
8.       Dzīvnieku labturība transportējot; 
9.       Citi jautājumi. 

  
Informāciju par darba grupā diskutēto, lūdzu skatīt VLT mājas lapā sekojošā linkā: 
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/dzivnieku-labturiba/darba-grupa-
dzivnieku-labturiba-23112018 
 
 
Latvijas lauksaimnieku pārstāvis, Raimonds Jakovickis, 22.-23. novembris apmeklēja COPA-
COGECA un Eiropas Komisijas darba grupu Liellopi un teļi. 
  
Darba grupā skatītie jautājumi: 

• Tirgus situācija un perspektīvas; 
• Jaunumi no EK par KLP pēc 2020. gada; 
• Esošā situācija BREXIT jautājumā; 
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• Pašreizējā situācija par Brazīlijā veiktajiem pasākumiem saistībā ar gaļas skandālu un ES 
standartu izpildi; 

• Pašreizējā situācija sarunās par līgumu ar Mercosur dalībvalstīm; 
• Komisijas priekšlikumi pret negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas aprites ķēdēs. 

  
Informāciju par darba grupā diskutēto, lūdzu skatīt VLT mājas lapā sekojošā linkā: 
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/liellopi-un-teli/liellopu-un-telu-darba-
grupa-22-23-novembri-2018 
 
 
 

 
 

Citi pasākumi un apmācības:  
  
Konferences materiāli “Piena lopkopība Latvijā – cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?” Kāda ir 
Latvijas piensaimniecība, cik tā konkurētspējīga pasaulē un kā uzlabot efektivitāti, bija 28. novembrī 
notikušās konferences “Piena lopkopība Latvijā – cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?” galvenās 
tēmas. Konferenci rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ar Valsts Lauku tīkla 
atbalstu. 
KONFERENCES MATERIĀLI pieejami šeit: http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/konference-
par-piena-lopkopibas-
konkuretspeju?fbclid=IwAR31NYmi2jeAsOGYrJc4r1yTcsJuuCNGObLMktX2V0ie2qKMSBDYnD
N1SKU  

“Lauku Lapa” un “Latvijas Lopkopis” abonēšana 

 
 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-ekonomika-gramatvediba-lauku-attistiba-lopkopiba-
citi/lauku-lapa-un-latvijas 

 
 

 
 

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


