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INFOLAPA Nr.1 
 

 

 

 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņas 2016.gadā – attaisnotie izdevumi, 

atvieglojumi, neapliekamais minimums ( LV Portāls) 
 

ĪSUMĀ 

 Likumā papildināts attaisnoto izdevumu klāsts: interešu izglītība, ziedojumi partijām, 

solidaritātes nodoklis. 

 Izglītības iestādēm, arī augstskolām būs jāinformē par visiem, kas mācās/studē par maksu. 

 Par nestrādājošu laulāto, vecākiem, vecvecākiem vairs nav nodokļa atvieglojuma; izņēmums 

- cilvēki ar invaliditāti, kuri nesaņem pensiju.   

 Uz nodokļa atvieglojumu ir tiesības par nestrādājoša laulātā apgādībā esošu nepilngadīgu 

bērnu. 

 Tiek ieviests diferencētais minimums, pārmaksāto nodokli varēs atgūt, 2017.gadā iesniedzot 

deklarāciju. 

 

http://www.lvportals.lv/…/276170-iedzivotaju-ienakuma-nodo…/ 

 

Nosaka plūdu risku samazināšanas kārtību Latvijas lauku teritorijās 
5. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas 

nosaka plūdu risku samazināšanas kārtību Latvijas lauku teritorijās laika posmā no 2016. līdz 2020. 

http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/276170-iedzivotaju-ienakuma-nodokla-izmainas-2016gada-attaisnotie-izdevumi-atvieglojumi-neapliekamais-minimums/
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gadam. Noteikumu projekta mērķis ir samazināt plūdu apdraudējumu valstij piederošo hidrobūvju 

aizsargātajās un regulēto potomālo upju piegulošajās platībās. 

 Noteikumu projektā noteikta kārtība, kādā īsteno Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada 

plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides 

aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķi „Samazināt plūdu 

riskus lauku teritorijās”.  

http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-pludu-risku-samazinasanas-kartibu-latvijas-lauku-

teritorijas?id=5132 

 

 

Informāciju par govs un kazas piena ražību un eksterjeru varēs ziņot 

elektroniski  
5. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par slaucamo 

govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtību. Jaunā kārtība paredz ieviest elektroniskās 

informācijas ievades sistēmu, izmantojot jauno pārraudzības programmas versiju „CILDA” piena 

un gaļas pārraudzībai. 

Noteikumu projekta sagatavošanas mērķis ir noteikt slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības 

kārtību. Jaunie noteikumi paredz, ka turpmāk pārraugs kontroles datu reģistrēšanas dokumentu 

(pārraudzības uzdevumu) varēs izveidot un saņemt pats Lauksaimniecības datu centra (LDC) 

datubāzē. Pēc pārraudzības darba veikšanas pārraugam būs iespēja paziņot pārraudzības datus tāpat 

kā līdz šīm papīra formā vai arī elektroniski CSV datu tabulas formā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/informaciju-par-govs-un-kazas-piena-razibu-un-eksterjeru-vares-

zinot-e?id=5131 

 

Apstiprināti jauni kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības 

noteikumi 
5. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas 

aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2003. gada 12. augusta noteikumus Nr. 446 

“Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi”. 

Noteikumu projektā ir ieviestas prasības, kas noteiktas Eiropas Komisijas (EK) direktīvā par 

minimālajām prasībām, kas jāievēro attiecībā par sēklas kartupeļiem un sēklas kartupeļu partijām. 

Tāpat jaunajos noteikumos ieviestas EK direktīvas prasības, ar ko nosaka Eiropas Savienības (ES) 

kategorijas bāzes un sertificētiem sēklas kartupeļiem un šīm kategorijām piemērojamos 

nosacījumus un apzīmējumus, kā arī direktīvas prasības, ar ko nosaka minimālos nosacījumus un 

ES kategorijas attiecībā par pirmsbāzes sēklas kartupeļiem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinati-jauni-kartupelu-seklaudzesanas-un-seklas-kartupelu-

tirdzn?id=5130 

 

 

 

Dūklavs: Mums priekšā ir sarunas par PVN likmēm pārtikai (Dienas bizness) 
Šogad sagaidāma virzība sarunās par PVN likmes samazināšanu pārtikai, sola aizejošās valdības 

zemkopības ministrs Jānis Dūklavs  

J. Dūklavs, kuru Zaļo un zemnieku savienība nosaukusi par vienu no saviem cilvēkiem, ko vēlētos 

redzēt premjera amatā, sarunā ar DB neslēpj, ka ir nelabojams optimists par lauksaimniecības 

nozares turpmākajām izredzēm. Krievijas tirgus zaudējumu viņš uzlūko nevis kā satricinājumu, bet 

http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-pludu-risku-samazinasanas-kartibu-latvijas-lauku-teritorijas?id=5132
http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-pludu-risku-samazinasanas-kartibu-latvijas-lauku-teritorijas?id=5132
http://www.zm.gov.lv/presei/informaciju-par-govs-un-kazas-piena-razibu-un-eksterjeru-vares-zinot-e?id=5131
http://www.zm.gov.lv/presei/informaciju-par-govs-un-kazas-piena-razibu-un-eksterjeru-vares-zinot-e?id=5131
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinati-jauni-kartupelu-seklaudzesanas-un-seklas-kartupelu-tirdzn?id=5130
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinati-jauni-kartupelu-seklaudzesanas-un-seklas-kartupelu-tirdzn?id=5130
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«tirgus apstākļus, kuros tāpat ir jāstrādā, jāražo, jābaro lopi un jāslauc piens». Arī lielo piena 

pārstrādes uzņēmumu saplūšanā riskus ministrs nesaskata. Tiesa, rozā brilles J. Dūklavs gan neliek 

uz acīm, runājot par Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības (TTIP) līguma 

iespējamo ietekmi uz nozari. 

Kādas būs šī gada lielākā nozares darījuma sekas, koncernam Food Union iegādājoties Rīgas 

piensaimnieku?  

Uzreiz skaidri jāsaka, ka neesmu iedziļinājies tā juridiskās detaļās. Tas ir divu kompāniju darījums. 

Pašreiz mūsu eksperti neparedz nekādas sekas. 

http://www.db.lv/…/duklavs-mums-prieksa-ir-sarunas-par-pvn…/? 

 

 

Šogad kadastrālās vērtības lauku īpašumiem augs vidēji par 30% (Diena.lv) 
Šogad kadastrālās vērtības mainīsies tikai lauku īpašumiem - lauksaimniecības un mežsaimniecības 

zemēm. Vidēji valstī prognozētais lauku zemes vērtību pieaugums ir 30%. Pārējiem īpašumu 

veidiem, ja īpašumos nav veiktas izmaiņas, piemēram, veiktas pārbūves, vērtība nemainīsies, 

informē Valsts zemes dienests (VZD). 

http://www.diena.lv/latvija/zinas/sogad-kadastralas-vertibas-lauku-ipasumiem-augs-videji-par-30-

proc-14124560 

 

Paplašinot nišas produktu ražošanu, Veckūkuri attīstībā investē pusotru miljonu 

eiro (Dienas bizness) 
Strenču novada Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecība Veckūkuri plāno būvēt modernizētu kūti 

šķirnes slaucamajām govīm, tādējādi paplašinot nišas produktu ražošanu no pašu saimniecībā iegūtā 

piena, atzina saimniecības īpašniece Ilvija Jakovina. 

Kā liecina ieraksts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, projekta izmaksas būs 1 406 031 eiro, 

izmantojot Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda līdzfinansējumu Lauku atbalsta dienesta 

pasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās. Fermas būvniecību veiks Igaunijas 

uzņēmums Mapri OŪ, projektu plānots pabeigt līdz šā gada decembra beigām. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/paplasinot-nisas-produktu-razosanu-veckukuri-attistiba-

investe-pusotru-miljonu-eiro-443391 

 

Intervija: Arī šogad uz patēriņa viļņa (Dienas bizness) 
Lauksaimniecības apjomi liecina par investīciju atdevi un vedina domāt par augstākas pievienotās 

vērtības nepieciešamību, vērtē DNB bankas viceprezidents un valdes loceklis Lauris Macijevskis. 

http://www.db.lv/finanses/bankas/intervija-ari-sogad-uz-paterina-vilna-443424 

 

Balticovo par 4 miljoniem eiro vēlas iegādāties būru baterijas jaunputnu 

audzēšanai (Dienas bizness) 
AS Balticovo izsludinājusi iepirkumu būru baterijas iegādei jaunputnu audzēšanai, liecina 

paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Pretendenti pieteikumus var iesniegt līdz 

2016.gada 12.februārim. Paredzamā līgumcena ir 4 miljoni eiro. 

http://www.db.lv/razosana/balticovo-par-4-miljoniem-eiro-velas-iegadaties-buru-baterijas-

jaunputnu-audzesanai-

443300?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/duklavs-mums-prieksa-ir-sarunas-par-pvn-likmem-partikai-443356/
http://www.diena.lv/latvija/zinas/sogad-kadastralas-vertibas-lauku-ipasumiem-augs-videji-par-30-proc-14124560
http://www.diena.lv/latvija/zinas/sogad-kadastralas-vertibas-lauku-ipasumiem-augs-videji-par-30-proc-14124560
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/paplasinot-nisas-produktu-razosanu-veckukuri-attistiba-investe-pusotru-miljonu-eiro-443391
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/paplasinot-nisas-produktu-razosanu-veckukuri-attistiba-investe-pusotru-miljonu-eiro-443391
http://www.db.lv/finanses/bankas/intervija-ari-sogad-uz-paterina-vilna-443424
http://www.db.lv/razosana/balticovo-par-4-miljoniem-eiro-velas-iegadaties-buru-baterijas-jaunputnu-audzesanai-443300
http://www.db.lv/razosana/balticovo-par-4-miljoniem-eiro-velas-iegadaties-buru-baterijas-jaunputnu-audzesanai-443300
http://www.db.lv/razosana/balticovo-par-4-miljoniem-eiro-velas-iegadaties-buru-baterijas-jaunputnu-audzesanai-443300?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/balticovo-par-4-miljoniem-eiro-velas-iegadaties-buru-baterijas-jaunputnu-audzesanai-443300?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/balticovo-par-4-miljoniem-eiro-velas-iegadaties-buru-baterijas-jaunputnu-audzesanai-443300?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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Zem izsoles āmura nonākusi viena no lielākajām Pierīgas piensaimniecībām 

(Dienas Bizness) 
Zemo piena iepirkuma cenu un Krievijas embargo radītās piena pārprodukcijas dēļ jaunbūvētās 

fermas un vairāk nekā 300 piena govju ganāmpulkus izpārdod viena no lielākajām Pierīgas 

zemnieku saimniecībām - Mālpils novada Bērzi. Kā norāda saimniecības īpašnieki, Bērzu darbību 

pērn ļoti negatīvi ietekmējis Krievijas noteiktais embargo, kā dēļ radusies izejvielas pārprodukcija, 

piena iepirkuma cena nokritusi zem pašizmaksas, saimniecībai sāka trūkt apgrozāmo līdzekļu, līdz 

ar to tālākā saimnieciskā darbība nav iespējama. 

http://www.db.lv/razosana/zem-izsoles-amura-nonakusi-viena-no-lielakajam-pierigas-

piensaimniecibam-

443286?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Lauksaimnieki kā šā gada “neražu” vērtē problēmas piensaimniecībā un 

cūkkopībā 
Latvijas lauksaimnieki kā šā gada neražu vērtē problēmas piena lopkopībā un cūkkopībā, aģentūrai 

BNS pastāstīja aptaujātie lauksaimnieku pārstāvji. 

“Kā šā gada ne tas pozitīvākais piemērs minama situācija, kas visa gada garumā apvija piena 

pārstrādes uzņēmuma “Latvijas Piens” lielākā īpašnieka “Trikātas KS” maksātnespējas 

pasludināšana, tā atstājot smagas pēdas piena kooperācijas līdzšinējā un turpmākajā praksē,” 

aģentūrai BNS sacīja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sabiedrisko 

attiecību speciāliste Krista Garkalne. 

Tāpat viņa piebilda, ka “sitiens” lauksaimniecības nozarei šogad bija arī piena iepirkuma cenu 

kritums, kuru ietekmēja vairāki faktori, tostarp piena ražošanas kvotas režīma atcelšana šā gada 

31.martā, kā arī Krievijas embargo. Savukārt cūkkopības nozari negatīvi ietekmēja gan Krievijas 

embargo, gan arī Āfrikas cūku mēris (ĀCM). 

http://valmieraszinas.lv/lauksaimnieki-ka-sa-gada-nerazu-verte-problemas-piensaimnieciba-un-

cukkopiba/ 

 

Veicinās lauku un zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstību 
22. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas 

nosaka valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo rīcības grupu darbību 

nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Noteikumu 

projekts nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un ES atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai līdzfinansētās Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam 

apakšpasākuma “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” 

aktivitātēs “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana” un “Aktivizēšana”. Apakšpasākuma 

mērķis ir sekmēt efektīvu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, piešķirot 

atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai. Plānots, ka 

tādējādi tiks veicināta lauku un zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības nepārtrauktība. 

http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-lauku-un-zivsaimniecibai-nozimigo-teritoriju-

attistibu?id=5122 

 

Apstiprināti jauni makšķerēšanas noteikumi 
22. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu 

http://www.db.lv/razosana/zem-izsoles-amura-nonakusi-viena-no-lielakajam-pierigas-piensaimniecibam-443286
http://www.db.lv/razosana/zem-izsoles-amura-nonakusi-viena-no-lielakajam-pierigas-piensaimniecibam-443286
http://www.db.lv/razosana/zem-izsoles-amura-nonakusi-viena-no-lielakajam-pierigas-piensaimniecibam-443286?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/zem-izsoles-amura-nonakusi-viena-no-lielakajam-pierigas-piensaimniecibam-443286?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/zem-izsoles-amura-nonakusi-viena-no-lielakajam-pierigas-piensaimniecibam-443286?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://valmieraszinas.lv/lauksaimnieki-ka-sa-gada-nerazu-verte-problemas-piensaimnieciba-un-cukkopiba/
http://valmieraszinas.lv/lauksaimnieki-ka-sa-gada-nerazu-verte-problemas-piensaimnieciba-un-cukkopiba/
http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-lauku-un-zivsaimniecibai-nozimigo-teritoriju-attistibu?id=5122
http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-lauku-un-zivsaimniecibai-nozimigo-teritoriju-attistibu?id=5122
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„Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”. Jaunais noteikumu projekts aizstās 

šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1498 

„Makšķerēšanas noteikumi”. 

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinati-jauni-makskeresanas-noteikumi?id=5123 

 

 

Apstiprināta jauna licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība 
22. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu 

„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”. Jaunais noteikumu projekts 

aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2003. gada 14. oktobra noteikumus Nr. 574 

„Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība”. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-jauna-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-

medi?id=5124 

 

EP iebilst pret jaunu ģenētiski modificētas kukurūzas šķirni 
Eiropas Komisijai ir jāatsauc izsniegtā atļauja lietot pārtikā un dzīvnieku barībā ģenētiski 

modificētās kukurūzas šķirni NK603xT25, kas ir noturīga pret glifosāta herbicīdiem, sacīts EP 

trešdien, 16. decembrī, pieņemtajā rezolūcijā. EP deputāti uzsver, ka Pasaules veselības organizācija 

glifosātu klasificējusi kā "varbūtēji kancerogēnu", un mudina Komisiju pārtraukt izsniegt atļaujas 

ģenētiski modificētām sugām, kamēr nav uzlabota ES atļauju izsniegšanas procedūra. 

Eiropas Parlaments norāda, ka, neraugoties uz tā paustajām bažām par ES ģenētiski modificētās 

pārtikas un barības autorizēšanas procedūras nepilnībām, Komisija 4.decembrī ir atļāvusi lietot 

kukurūzu NK603xT25 pārtikā un dzīvnieku barībā. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1398&newsid=98460 

 

Plāno ieviest administratīvo atbildību par lauksaimniecības zemes 

neizmantošanu 
Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 15.decembrī, pauda konceptuālu atbalstu izmaiņām Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz noteikt soda sankcijas personām, kuras pēc 

lauksaimniecības zemes iegādes neuzsāk šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā. 

Personām, kuras pēc 2014.gada 1.novembra iegādājušās īpašumā lauksaimniecības zemi, rakstveidā 

jāsniedz apliecinājums, ka šī zeme tiks izmantota lauksaimnieciskajā darbībā. Taču patlaban likums 

neparedz sankcijas gadījumā, ja tas nenotiek. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1398&newsid=98454 

 

Tiek izmaksāts 8,45 miljonus lielais ES ārkārtas atbalsts piena ražotājiem un 

cūkkopjiem 
 Lauku atbalsta dienests šodien, 21.decembrī, izmaksā Eiropas Savienības ārkārtas atbalstu 8,45 

miljonu eiro apjomā piena ražotājiem (7,15 miljonus eiro) un cūkkopjiem (1,30 miljonu eiro). 

Dienests atbalstu aprēķina un izmaksā, pamatojoties uz LDC rīcībā esošajiem datiem. Atbalsta 

likme piena ražotājiem ir 11,71 eiro par vienu laika posmā no1.janvāra līdz 30.septembrim realizētā 

piena tonnu.  

Atbalsta likme par sivēnmātēm ir 36,74 eiro par dzīvnieku, bet par no šā gada 1.janvāra līdz 

30.septembrim kautuvē realizētu vai eksportētu dzīvu cūku  - 3,89 eiro par dzīvnieku.  

http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinati-jauni-makskeresanas-noteikumi?id=5123
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-jauna-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medi?id=5124
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprinata-jauna-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medi?id=5124
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1398&newsid=98460
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1398&newsid=98454
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Izveidots “Agroresursu un ekonomikas institūts” 

Saskaņā ar 2015. gada 21. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 640 “Par atvasinātu publisku 

personu “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts”, “Valsts Stendes graudaugu selekcijas 

institūts”, “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” un “Latvijas Valsts augļkopības institūts" 

reorganizāciju”” (turpmāk – MK Noteikumi 640) noteikts ar 2016. gada 1. janvāri reorganizēt 

atvasinātu publisku personu (turpmāk – APP) “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” un 

APP “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts”, pievienojot tos APP “Valsts Priekuļu laukaugu 

selekcijas institūts” un uz to bāzes izveidojot APP - zinātnisko institūtu “Agroresursu un 

ekonomikas institūts”, un nodot to Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārraudzībā. 

MK Noteikumu 640 2. punktā noteikts, ka APP “Agroresursu un ekonomikas institūts” ir visu trīs 

iepriekš minēto zinātnisko institūtu funkciju, personāla, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, 

krājumu, arhīvu, materiālo un nemateriālo vērtību, kā arī nekustamo īpašumu un kustamās mantas 

pārņēmējs. 

Tas nozīmē, ka ar reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi visas saistības, kas izriet no APP “Valsts 

Priekuļu laukaugu selekcijas institūts”, APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” un APP 

“Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts”, pārņem APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”. 

Zinātnisko institūtu reorganizācija līdzšinējo sadarbību un līgumā minēto saistību izpildi no institūta 

puses neietekmēs, tās tiks izpildītās līdzšinējā kārtībā un apjomā. 

Direktore Arta Kronberga 

 

Neskatoties uz grūtībām, Latvijas lauksaimniecības un mežsaimniecības 

kooperatīvi investē attīstībā 
Neskatoties uz ekonomisko nestabilitāti lauksaimniecībā ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, 

kooperatīvi, kas darbojas piena, graudu, meža, augļu un dārzeņu nozarēs, aizvadītajā gadā ir 

turpinājuši veikt investīcijas uzņēmumu paplašināšanā, veikt jaunu produktu izstrādi un meklēt citus 

eksporta tirgus. 

http://www.llka.lv/aktualitates/neskatoties-uz-grutibam-latvijas-lauksaimniecibas-un-

mezsaimniecibas-kooperativi-investe-attistiba/2764/ 

 

Agrowill Group aizņēmumu refinansēs Swedbank un DNB  (Dienas Bizness) 
Lauksaimniecības uzņēmums Agrowill Group panācis vienošanos ar DNB un Swedbank par 

kompānijas ilgtermiņa parāda portfeļa refinansēšanu, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq 

Vilnius. 

Sindicēto aizdevumu 39 miljonu eiro apmērā abas bankas piešķirs vienādā apmērā. Kompānija to 

izmantos, lai finansētu tās darbības un attīstības projektus. 

Bankas piekritušas ne tikai refinansēt 33 miljonu eiro vērto parāda portfeli, bet aizdot uzņēmumam 

arī sešus miljonus eiro. 

http://www.db.lv/razosana/agrowill-group-aiznemumu-refinanses-swedbank-un-dnb-

443272?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

 

http://www.llka.lv/aktualitates/neskatoties-uz-grutibam-latvijas-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-kooperativi-investe-attistiba/2764/
http://www.llka.lv/aktualitates/neskatoties-uz-grutibam-latvijas-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-kooperativi-investe-attistiba/2764/
http://www.db.lv/razosana/agrowill-group-aiznemumu-refinanses-swedbank-un-dnb-443272
http://www.db.lv/razosana/agrowill-group-aiznemumu-refinanses-swedbank-un-dnb-443272?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/agrowill-group-aiznemumu-refinanses-swedbank-un-dnb-443272?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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Pasākumi: 

 
Notiks zinātniski praktiska konference "Līdzsvarota lauksaimniecība" - 25. un 26.februārī 

Turpinot gadskārtējās konferences tradīciju LLU Lauksaimniecības fakultāte un Latvijas Agronomu 

biedrība aicina arī 2016. gada februārī satikties savā Alma Mater visu lauksaimniecības zinātnisko 

iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas speciālistus, konsultāciju dienesta darbiniekus, 

lauksaimnieku biedrības, uzņēmumu vadītājus, pakalpojumu sniedzējus un, protams, topošos 

lauksaimniecības speciālistus. 

http://www.losp.lv/node/3670 

 

 
 

 

LAD aktualitātes: 
 

 

 No 4.janvāra pieejams atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

http://www.losp.lv/node/3661  

 Fitosanitāro pasākumu kompensācijas (termiņš 31.12.2015.) http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/fitosanitaro-pasakumu-kompensacijas-171 

 Atbalsts mežsaimniecībai EUR 9 500 000 http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-

relizes/atbalsts-mezsaimniecibai-eur-9-500-000-558 

 Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2015. gadā 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-

maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513  

 

LAD sāk izmaksāt saistītā atbalsta maksājumus 

Lauku atbalsta dienests šodien, 23.decembrī, ir uzsācis pakāpeniski izmaksāt saistītā atbalsta 

maksājumus. 

Saistītā atbalsta par slaucamām govīm likme ir 125,36 eiro par dzīvnieku.  

  

Tuvākajā laikā tiks uzsākts izmaksāt arī saistīto atbalstu par platībām, tā likmes: 

-saistītas atbalsts par proteīnaugiem – 82,48 eiro/ha, 

-saistītais atbalsts par augļiem – 157,59 eiro/ha, 

-saistītais atbalsts par dārzeņiem – 501,85 eiro/ha, 

-saistītais atbalsts par miežiem – 32,8 eiro/ha, 

-saistītais atbalsts par vasaras rapsi – 74,46 eiro/ha. 

Dienests informē, ka ir uzsācis arī vienotā platības maksājuma (VPM) gala maksājumu izmaksu, 

VPM likme ir 55,34 eiro/ha. Maksājumi tiek veikti arī par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi 

specifiski ierobežojumi (ADI un ADSI), kā arī par vidi saudzējošām dārzkopības metodēm. 

Atgādinām, ka VPM avansa maksājumi tiek pakāpeniski veikti kopš 23.oktobra, tos šobrīd jau ir 

saņēmuši vairāk nekā 95% klientu.  

 

 

http://www.losp.lv/node/3670
http://www.losp.lv/node/3661
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/fitosanitaro-pasakumu-kompensacijas-171
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/fitosanitaro-pasakumu-kompensacijas-171
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-mezsaimniecibai-eur-9-500-000-558
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-mezsaimniecibai-eur-9-500-000-558
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513
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Lauku atbalsta dienesta E-pieteikšanās sistēma – palīgs lauksaimniekiem 

 Visā valstī strauji attīstās e-pakalpojumi, kas sniedz vairāk iespējas, procesus padara ātrākus un 

samazina administratīvo slogu. 

Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un ērtāku iesniegumu iesniegšanu, Lauku atbalsta dienests (LAD) 

jau 2007.gadā uzsāka darbu pie Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) izstrādes. 

Kā pirmais e-pakalpojums 2008.gadā tika izveidots Platību maksājumu pieteikums, bet šobrīd 

sistēmā ir pieejami pakalpojumi gan no Lauku atbalsta dienesta, gan citu valsts iestāžu pakalpojumi. 

Gadu gaitā EPS krasi pieaudzis gan lietotāju skaits, gan piedāvāto pakalpojumu klāsts, bet kā viens 

no lielākajiem lauksaimnieku atbalsta rīkiem pieminams Zaļināšanas kalkulators, kas izveidots 

2014. gadā, lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanā. 

 http://www.losp.lv/node/3709 

 

 

 

LDC aktualitātes: 

Uzmanību liellopu, aitu, kazu īpašniekiem! 
Lai savlaicīgi apzīmētu jaundzimušos dzīvniekus, jau divus mēnešus pirms dzīvnieka piedzimšanas  

jāpasūta identifikācijas līdzekļi. 

Ganāmpulki, kuri izmanto LDC elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, identifikācijas līdzekļus var 

pasūtīt LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā. 

Informējam, ka ir iespēja izvēlēties pasūtījumu piegādi ar kurjeru "no durvīm līdz durvīm". 
Izcenojumi un piegādes zonas skatīt šeit 

Identifikācijas līdzekļu pasūtīšanai un izpildes, piegādes gaitas noskaidrošanai zvaniet darba dienās: 

tel. 67095064, 

mob. 26352914 LMT 

mob. 28891636 TELE2 

 

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.  

 

LDC informācija identifikācijas līdzekļu pasūtītājiem 
Informējam, ka veicot krotāliju pasūtījumu elektroniski, tiks sagatavots rēķins, ko saņemsiet e-

pastā. 

Veicot apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda precīzs rēķina numurs! 

Pasūtījuma izpilde sākas pēc maksājuma saņemšanas LDC kontā. 

 

Par dzīvnieku apzīmēšanu  

http://www.losp.lv/node/3709
http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru/
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SVARĪGI: Dzīvnieka (liellopa, aitas, kazas) apzīmēšanas datums ir diena, kad krotālijas tiek 

iestiprinātas dzīvnieka abās ausīs. To paredz MK noteikumu Nr. 393 p. 42, 54 un 55.  

Septiņu dienu laikā pēc notikuma (apzīmēšanas) īpašniekam vai turētājam tas ir jāpaziņo Datu 

centram, ievadot šo informāciju elektroniski vai iesniedzot papīra formā. 

Lūdzam savlaicīgi pasūtīt un saņemt izgatavotās krotālijas! 

Ganāmpulki, kuri izmanto LDC elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, identifikācijas 

līdzekļus var pasūtīt LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā. Informējam, ka ir iespēja izvēlēties 

pasūtījumu piegādi ar kurjeru "no durvīm līdz durvīm". Izcenojumi un piegādes zonas skatīt 

šeit 

Identifikācijas līdzekļu pasūtīšanai un izpildes, piegādes gaitas noskaidrošanai zvaniet darba 

dienās: 

tel. 67095064, 

mob. 26352914 LMT 

mob. 28891636 TELE2 

 

 

Par dzīvnieku kustības reģistrēšanu 
Atgādinām, ka, elektroniski reģistrējot dzīvnieku kustību - pārvietošanu starp novietnēm vai 

īpašumtiesību maiņu (Iziešana), - obligāti jāievada arī Ienākšana, tas ir, jāapstiprina dzīvnieku 

saņemšana novietnē vai ganāmpulkā. Pretējā gadījumā dzīvnieku kustība nebūs pabeigta. 

Datu ievade jāveic ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc notikuma. 

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālr. 67095069 vai 22019664. 

 

 

Pārskata par stāvokli ganāmpulkā 

Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 01.01.2016. ir jāiesniedz no 

01.01.2016. līdz 31.01.2016. 

Ziņas nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, 

kazām, cūkām). 

Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2015. gada otro pusgadu jāiesniedz no 01.01.2016. līdz 

31.01.2016. 

Pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē 

un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo ar 

pārvietošanas deklarāciju.  

Visērtāk Pārskatu un Kopsavilkumu ir ievadīt elektroniski LDC autorizētajā sadaļā. 

Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz 

līgums. Informācija šeit: 

http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/ 

http://likumi.lv/doc.php?id=267611
http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru/
http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru/
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
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Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapas – 

http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/, tās var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (arī 

ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/ ). 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914. 

 

 

Uzmanību! 

No 01.01.2016. veicot maksājumu LDC kontā, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs. 

Informējam, ka veicot identifikācijas līdzekļu pasūtījumu elektroniski, rēķinu pasūtītājs saņem e-

pastā. 

Veicot pasūtījumu telefoniski, rēķinu var saņemt e-pastā vai pa pastu. 

Ja esat iemaksājuši LDC kontā avansa maksājumu, tad lūdzam to izmantot līdz 01.04.2016. 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 
 

Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 

11.01. Dalība Jelgavas Domes Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdē; 

13.01. JZK Atvērtā Valdes sēde birojā, Dobeles ielā 41a, Jelgavā. 

 

Konkurss ”Latvijas humusvielu mēslojums skaistai ainavai un dāsnai ražai” 

Mērķis. Popularizēt Latvijā labās prakses piemērus par Latvijas humusvielu mēslošanas līdzekļu, 

kas iegūti no kūdras, pielietošanu. Konkurss tiek rīkots balstoties uz Latvijas humusvielu ražotāju 

un patērētāju asociācijas (LHRPA) un GreenOK preču zīmes produktu ražotāju ierosinājumu, kā arī 

atbalstot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras iniciēto sociālo kampaņu „LATVIJAS 

LABUMS”. http://www.losp.lv/node/3189 
 

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/
http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/
http://www.losp.lv/node/3189
mailto:info@slieka.lv
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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  

mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
http://www.losp.lv/node/3653
mailto:losp@losp.lv

