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INFOLAPA Nr. 4 

 

 

LOSP medijos: 

 

www.db.lv Rosina veikalos pašmāju piena produktus novietot atsevišķā plauktā 

Aicinot domāt par atbalsta mehānismiem vietējā tirgus aizsardzībai un mudināt pircējus priekšroku 

dot Latvijas izcelsmes pienam, tapis ierosinājums izveidot veikalos nodalītus plauktus vietējiem un 

importētajiem piena produktiem. 

Tas palīdzēs pircējiem daudz sekmīgāk orientēties piedāvājumā, uzskata kampaņas «Godīgs piens» 

iniciatoru pārstāvis, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) Piena grupas vadītājs 

Guntis Gūtmanis. 

https://www.db.lv/zinas/rosina-veikalos-pasmaju-piena-produktus-novietot-atseviska-plaukta-483625 

 

 

www.nra.lv 52% iedzīvotāju nespēj atšķirt vietējos piena produktus no importētajiem, liecina 

aptauja. Tikai nedaudz vairāk kā puse jeb 52% Latvijas iedzīvotāju tirdzniecības vietās spēj atšķirt 

vietējos piena produktus no importētajiem, liecina Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 

padomes (LOSP) un pētījumu centra SKDS veiktais pētījums. Ar mērķi informēt cilvēkus par to, kā 

atpazīt vietējo produkciju, un aicināt to izvēlēties, LOSP plāno īstenot sabiedrības informēšanas 

kampaņu “Godīgs piens”. Tās atklāšana paredzēta 25. janvārī plkst. 11.00 Zemkopības ministrijā. 

https://nra.lv/ekonomika/latvija/270386-52-iedzivotaju-nespej-atskirt-vietejos-piena-produktus-no-

importetajiem-liecina-aptauja.htm#_=_ 

 

www.apollo.lv Ar kampaņas palīdzību aicinās cilvēkus Latvijā importētā piena vietā izvēlēties 

vietējo 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) plāno īstenot sabiedrības informēšanas 

kampaņu "Godīgs piens" ar mērķi informēt cilvēkus par to, kā atpazīt vietējo produkciju, un aicināt 

viņus importētā piena vietā izvēlēties vietējo, informē LOSP. 

https://apollo.tvnet.lv/6504007/ar-kampanas-palidzibu-aicinas-cilvekus-latvija-importeta-piena-

vieta-izveleties-vietejo 

 

www.db.lv Grib mazāku PVN likmi pārtikai 

Piena produktiem, maizei, gaļai, vistu un paipalu olām piedāvā samazināt pievienotās vērtības 

nodokļa likmi no pašreizējiem 21% līdz 5%. To paredz sagatavotais grozījumu projekts Pievienotās 

vērtības nodokļa likumā, ko paredzēts skatīt Saeimas plenārsēdē. Sagatavo grozījumu projektu 

iesnieguši pieci 13. Saeimas deputāti no dažādām politiskajām partijām, no ZZS – Jānis Dūklavs, 

Armands Krauze, no KPLV – Aldis Gobzems (pavisam nesen bija nominēts premjera amatam, bet 

nespēja izveidot valdību), Karina Sprūde, kā arī pie frakcijām nepiederošā, bet no Saskaņas saraksta 

ievēlētā Jūlija Stepaņenko. Par to, kāds varētu būt parlamenta vairākuma lēmums, pašlaik ir grūti 

spriest, jo jautājuma lemšanas brīdī jau varētu būt apstiprināta Krišjāņa Kariņa valdība. 

https://www.db.lv/zinas/grib-mazaku-pvn-likmi-partikai-483505 

 

 

 

 

 

http://www.db.lv/
https://www.db.lv/zinas/rosina-veikalos-pasmaju-piena-produktus-novietot-atseviska-plaukta-483625
http://www.nra.lv/
https://nra.lv/ekonomika/latvija/270386-52-iedzivotaju-nespej-atskirt-vietejos-piena-produktus-no-importetajiem-liecina-aptauja.htm#_=_
https://nra.lv/ekonomika/latvija/270386-52-iedzivotaju-nespej-atskirt-vietejos-piena-produktus-no-importetajiem-liecina-aptauja.htm#_=_
http://www.apollo.lv/
https://apollo.tvnet.lv/6504007/ar-kampanas-palidzibu-aicinas-cilvekus-latvija-importeta-piena-vieta-izveleties-vietejo
https://apollo.tvnet.lv/6504007/ar-kampanas-palidzibu-aicinas-cilvekus-latvija-importeta-piena-vieta-izveleties-vietejo
http://www.db.lv/
https://www.db.lv/zinas/grib-mazaku-pvn-likmi-partikai-483505
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Dienas bizness. Kāpēc ir jāaizsargā vietējais piena tirgus?  

 
 

www.laukos.lv LOSP rīkos kampaņu par labu vietējā piena izvēlei 

Lai mudinātu pircējus iegādāties neivs importa, bet vietējo piena produkciju, Lauksaimniecības 

organizāciju sadarbības padome (LOSP) sāks kampaņu “Godīgs piens” informēja LOSP. 

Kā norādīja LOSP Piena grupas vadītājs Guntis Gūtmanis, laikā, kad Latvijas piena nozarei neklājas 

viegli, cilvēki aicināti būt patrioti un importētā piena vietā izvēlēties vietējo. Taču, lai pircēji veikalu 

plauktos tiešām izvēlētos Latvijas piensaimnieku ražotos produktus, vispirms viņi ir jāizglīto par to, 

kā atšķirt vietējo preci no importa. 

http://laukos.la.lv/losp-rikos-kampanu-par-labu-vieteja-piena-izvelei 

 

 

 

 

 

 

http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/losp-rikos-kampanu-par-labu-vieteja-piena-izvelei
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Dienas bizness.25.01.2019. 
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www.db.lv Cūkkopības nozare skatās uz PVN likmes samazināšanu 

2019. gads cūkaudzētājiem sākas ar smagu ekonomisku pārbaudījumu – par katru izaudzēto un 

pārstrādei nodoto dzīvnieku audzētājiem, ievērojot visas izmaksas, jāpiemaksā vismaz 15 eiro. 

«Ar nepacietību gaidām jauno valdību, lai runātu par nozari. Cūkkopība ir viena no tām, kuru Eiropas 

Savienībā atbalsta tikai nacionālās valdības,» Dienas Biznesam uzsvēra Latvijas Cūku audzētāju 

asociācijas vadītāja Dzintra Lejniece. 

https://www.db.lv/zinas/cukkopibas-nozare-skatas-uz-pvn-likmes-samazinasanu-483396 

 

 

 

 

www.laukso.lv Jaunā valdība kopā ar lauksaimnieku NVO plāno izstrādāt priekšlikumus ES 

lauku politikai 

Jaunā valdība sadarbībā ar lauksaimnieku organizācijām plāno izstrādāt priekšlikumus Eiropas 

Savienības (ES) lauksaimniecības politikai pēc 2020.gada, lai veicinātu pāreju uz taisnīgu atbalsta 

http://www.db.lv/
https://www.db.lv/zinas/cukkopibas-nozare-skatas-uz-pvn-likmes-samazinasanu-483396
http://www.laukso.lv/
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maksājumu sistēmu, novēršot diskrimināciju pret jauno dalībvalstu lauksaimniekiem, liecina valdības 

deklarācijas projekts. 

http://laukos.la.lv/jauna-valdiba-kopa-ar-lauksaimnieku-nvo-plano-izstradat-priekslikumus-es-lauku-

politikai 

 

VARAM: Pašreizējā politika un pasākumi nav pietiekami, lai nodrošinātu SEG mērķu izpildi 

Latvijā nākotnē 

Pašreizējā valsts politika un pasākumi nav pietiekami, lai Latvija izpildītu tās mērķi attiecībā uz 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu līdz 2030.gadam, trešdien Lauksaimniecības 

organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju ikmēneša sapulcē atzina Vides aizsardzības un 

reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse. 

http://www.losp.lv/node/5757  

 

www.laukos.lv LOSP saredz iespējas sastrādāties ar Gerhardu zemkopības ministra amatā 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) saredz iespējas sastrādāties ar Kasparu 

Gerhardu (VL-TB/LNNK) zemkopības ministra amatā, trešdien pēc LOSP pārstāvju ikmēneša 

sapulces sacīja LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis. 

http://laukos.la.lv/losp-saredz-iespejas-sastradaties-ar-gerhardu-zemkopibas-ministra-amata  

 

www.tvnet.lv LOSP saredz iespējas sastrādāties ar Gerhardu zemkopības ministra amatā 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) saredz iespējas sastrādāties ar Kasparu 

Gerhardu (VL-TB/LNNK) zemkopības ministra amatā, aģentūrai LETA trešdien pēc LOSP pārstāvju 

ikmēneša sapulces sacīja LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis. 

https://www.tvnet.lv/6506068/losp-saredz-iespejas-sastradaties-ar-gerhardu-zemkopibas-ministra-

amata  

 

Cerība uz tandēmu. Vai līdzās teorētiķim Gerhardam nozari stūrēs praktiķis Grasbergs? 

Konkrētāks gaidās ir Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs 

Edgars Treibergs. Proti, valdībai jāsameklē finansējums pārejas posma valsts atbalstam līdz Eiropas 

Komisijas noteiktajam līmenim – tātad jau šogad tie ir papildus 11,2 miljoni, bet 2020. gadā – 28,3 

miljoni eiro. Tikai tā zemniekiem varēs nodrošināt vienlīdzīgāku konkurenci un izvairīties no atbalsta 

samazinājuma salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.  Tāpat ministram būs 

jāturpina priekšgājēja iesāktais attiecībā uz PVN samazināšanu. Jānis Dūklavs “izkaroja” samazināto 

nodokli dārzeņiem, savukārt Gerhardam jāpanāk samazinājums arī svaigai gaļai, maizei, olām un 

piena produktiem. Vēl viena prasība – jāatvieglo sezonas strādnieku piesaiste no citām valstīm, par 

ko jau ilgstoši diskutēts līdz šim notikušajās tikšanās reizēs. “LOSP galvenais uzstādījums ir, lai 

jaunais ministrs redz laukuma kopainu, lai kopīgi ar nozares organizācijām spētu identificēt galvenās 

problēmas, uzturēt profesionālu komunikāciju. Pagaidām mūs neapmierina neziņa par 

sasniedzamajiem mērķiem saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku nākamajam 2020–2027. gadu 

periodam,” rezumē Treibergs. 

http://laukos.la.lv/galvenais-redzet-laukuma-kopainu  

 

VARAM: Pašreizējā politika un pasākumi nav pietiekami, lai nodrošinātu SEG mērķu izpildi 

Latvijā nākotnē 

Pašreizējā valsts politika un pasākumi nav pietiekami, lai Latvija izpildītu tās mērķi attiecībā uz 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu līdz 2030.gadam, trešdien Lauksaimniecības 

http://laukos.la.lv/jauna-valdiba-kopa-ar-lauksaimnieku-nvo-plano-izstradat-priekslikumus-es-lauku-politikai
http://laukos.la.lv/jauna-valdiba-kopa-ar-lauksaimnieku-nvo-plano-izstradat-priekslikumus-es-lauku-politikai
http://www.losp.lv/node/5757
http://laukos.la.lv/losp-saredz-iespejas-sastradaties-ar-gerhardu-zemkopibas-ministra-amata
https://www.tvnet.lv/6506068/losp-saredz-iespejas-sastradaties-ar-gerhardu-zemkopibas-ministra-amata
https://www.tvnet.lv/6506068/losp-saredz-iespejas-sastradaties-ar-gerhardu-zemkopibas-ministra-amata
http://laukos.la.lv/galvenais-redzet-laukuma-kopainu
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organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju ikmēneša sapulcē atzina Vides aizsardzības un 

reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse. 
http://www.losp.lv/node/5757  

  

 

www.diena.lv  Kartupeļu audzētājiem lielais sausums apgrūtinājis sēklas iegādi 

Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētājas vietnieks Ilgvars Krūmiņš 

aģentūrai LETA stāstīja, ka saistībā ar sauso un karsto vasaru Eiropā pastāv sēklas kartupeļu deficīts. 

"Eiropas sēklaudzētāju firmas ir paziņojušas, ka tām ir par aptuveni trešdaļu mazāks sēklas daudzums 

nekā parasti. Vidēji sēklas cenas augušas par apmēram 15%. Tas mūs vistiešākajā veidā ietekmē, jo 

apritē ir maz vietējo šķirņu, pārsvarā materiālu ievedam no ārvalstīm - Vācijas un Nīderlandes. 

Protams, ka ievestais materiāls šopavasar būs ievērojami dārgāks," sacīja Krūmiņš, piebilstot, ka 

iepriekšējos gadus sēklas cenas bijušas stabilas. 

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/kartupelu-audzetajiem-lielais-sausums-apgrutinajis-seklas-

iegadi-14213025  

 

Projekta “Baltic Sea Food” prezentācija starptautiskajā pārtikas izstādē-gadatirgū 

“Internationale Grüne Woche” jeb “Zaļā nedēļa” http://www.losp.lv/node/5752 

 

 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

Biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrība"aktivitātes: 

Biedrība "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" 12.februārī Latgalē (Maltas kultūras namā, 

1.Maija ielā 8, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads) sadarbībā ar Gaļas liellopu 

audzētāju asociāciju rīko semināru par aktualitātēm gaļas liellopu nozarē. 

Semināra programma: 
09:30 – 10:00 Ierašanās, reģistrācija. 

10:00 – 10:10 Semināra ievadvārdi. 

Raimonds Jakovickis Biedrība “Gaļas liellopu audzētāju biedrība” valdes priekšsēdētājs 

10:10 – 11:30 Ganāmpulka veselības menedžments. 

Baiba Grāvere, veterinārārste, z/s „Baldiņi” īpašniece 

http://www.losp.lv/node/5757
http://www.diena.lv/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/kartupelu-audzetajiem-lielais-sausums-apgrutinajis-seklas-iegadi-14213025
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/kartupelu-audzetajiem-lielais-sausums-apgrutinajis-seklas-iegadi-14213025
http://www.losp.lv/node/5752?fbclid=IwAR2NbTb-oNZoRO30lOY9cVcVEkXbxI7Ii8XKlaDT1yeUEC50I1TjAJgb7pg


 

 Infolapa_4_25.1.2019.                                                                                               www.losp.lv  

 

11:30 – 12:30 Nobarošana - alternatīva atšķirto teļu eksportam, nobarošanas praktiskie risinājumi 

saimniecībās. 

Inga Muižniece Baltic Vianco Trading LV vadītāja 

12:30 – 13:00 Papildbarību piedāvājums gaļas liellopu ganāmpulkiem. 

Andis Šteinbergs Dobeles dzirnavnieks lopbarības pārdošanas vadītājs 

13:00 – 13:30 Pusdienas 

13:30 – 14:30 Kā izprast un izmantot dzīvnieku dabisko uzvedību darbā ar vaislas 

un  nobarojamiem liellopiem. 

Vita Bude – Gaile, lauksaimniecības dzīvnieku veselības speciāliste, starptautiska ganāmpulku 

labturības un veselības auditore 

14:30 – 15:00 Jaunumi ciltsdarba jomā. Izmaiņas likumdošanā. 

Ieva Freidenfele, GLAB valdes lecekle, LGLA ciltsdarba speciāliste 

15:00 – 15:30 Informācija no liellopu izsoļu nama. 

Kaspars ĀdamsLiellopu izsoļu nams vadītājs 

Pārraugiem tiks piešķirtas kvalifikācijas celšanas stundas (5 teorija). 

GLAB biedriem dalība seminārā bezmaksas, pārējiem dalība seminārā EUR 15,00. 

Pieteikšanās līdz 08.02.2018. pa tālruni: 28628983; 25433033 vai rakstot: 

nvo.glab@gmail.com.  

 

Siera klubs aktualitātes: 

31.01. seminārs Rīgā "Veselība, labs izskats, harmonija ar Latvijas produktiem, 2(divas) 

meistarklases ēdienu gatavošanā) 

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 Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes: 

mailto:nvo.glab@gmail.com
http://www.laukuforums.lv/
http://www.llf.partneribas.lv/
http://www.facebook.com/laukuforums
http://www.instagram.com/laukuforums/
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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: 

 

Saeima apstiprināja Krišjāņa Kariņa valdību. Darbu sāk jaunieceltais 

zemkopības ministrs Kaspars Gerhards; viņu sveic līdzšinējais zemkopības 

ministrs Jānis Dūklavs. 

 

 

 

Zemes fonda reversai nomai liela piekrišana Altum  
Lauksaimnieki atsaucīgi novērtē pirms gada ieviesto Iespēju pārdot Zemes fondam īpašumu ar nomas 

un atpakaļpirkuma tiesībām. Šis pakalpojums ir paredzēts saimniecības attīstībai vai finanšu 

situācijas stabilizēšanai, ja saimniecībai ir nepieciešami papildu finanšu resursi, ko tajā brīdī nav 

iespējams saņemt komercbankās. http://www.losp.lv/node/5746 

 
 

mailto:info@slieka.lv
https://www.facebook.com/AltumLV/?__tn__=K-R&eid=ARDEZiKo7z_ghHoJHTJxhJ7vnew_xemQ6IJWB09vbBAid1zODONiIyY6ZkUESg0WaYjddvp0pnTBnX0f&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDRhPmihVNMJXaJZkhZsuqCys5jcUoABxrHOCWmpQiW797VHc0Dw6CjUXQY4EuvyqBQWXhnf_mJJGyo3ngeNmJFh9SdGKAqzGiYZ_TKL-LbUZbZR57YPA8tqUKu0FxuP1fjMsDirZW1g1vByjtwZhnJqgkC2MIA5aFuur1gpJtvYecmOUKTCFzrXzmtU6rsNC6TnyrNqOpNEd69
http://www.losp.lv/node/5746?fbclid=IwAR2PNDxl7AO48_7puIAMySkGeTuS4XJSsde1zPEGd0L8QB3kvDVPdB24ggI
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Vācijas kompānija izstrādā inovatīvu tualeti cūku fermām 

Viens no svarīgākajiem nākotnes lopkopības uzdevumiem ir videi kaitīgo vielu emisijas 

samazināšana. Šai aspektā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir iespējami ātrāka urīna atdalīšana 

no mēsliem. Šis uzdevums ir atrisināts ar Vācijas firmas Big Dutchman inovatīvās cūku tualetes Pig 

T izstrādi. Šajā tualetē urīns no mēsliem tiek atdalīts jau tūlīt pēc to izvadīšanas. Tādējādi tiek 

ievērojami samazināta amonjaka emisija. 

http://laukos.la.lv/1213213-2 

 

Food Union Ķīnas tirgū plāno koncentrēties uz tirdzniecību internetā 

Piena pārstrādes koncerna «Food Union» koncepts Ķīnā paredz šajā tirgū koncentrēties uz 

tirdzniecību internetā, intervijā sacīja «Food Union» finanšu direktors Eiropā un «Rīgas piena 

kombināta» valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs. 

Viņš pastāstīja, ka «Food Union» ir divi lieli darbības bloki - Eiropa un Āzija, kas ir liels, dārgs un 

sarežģīts projekts, par kuru secinājumus būs iespējams izdarīt vien pēc diviem līdz trīs gadiem. 

https://www.db.lv/zinas/food-union-kinas-tirgu-plano-koncentreties-uz-tirdzniecibu-interneta-483448 

 

21 lauku tūrisma uzņēmums saņem vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts” 

Šogad “Zaļais sertifikāts” svin 20 gadu pastāvēšanas jubileju. „Zaļais sertifikāts” ir nacionālas 

nozīmes lauku tūrisma uzņēmumu eko-sertifikācijas jeb vides kvalitātes zīme, ko 1999. gadā ar 

Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu iniciēja un 2001. gadā ar ES LIFE programmas atbalstu 

sāka ieviest Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”. Šobrīd Latvijā saimnieko 81 lauku 

tūrisma uzņēmums, kas saņēmis “Zaļo sertifikātu”. Tie ir uzņēmumi, kas ievēro “zaļās” 

saimniekošanas principus -  saimnieko videi draudzīgi un taupot resursus. 

http://www.losp.lv/node/5750 

 

Polijā strauji pieaug cenas burkāniem un sīpoliem, kāpumu paredz arī Latvijā 

Šā gada sākumā maksimālā cena burkāniem Polijā pieaugusi par 8%, sasniedzot 1,4 zlotus jeb 0,38 

USD par vienu kilogramu, vēsta interneta vietne east-fruit.com. Tas nozīmē, ka vidējā poļu burkānu 

cena sasniegusi rekorda līmeni šajā periodā, sākot no 2010./2011. gada sezonas, un pietuvojusies 

importa burkānu cenām. Poļu tirgotāji šobrīd aktīvi piedāvā burkānus no Nīderlandes, kuru cena ir 

1,4–1,6 poļu zloti par vienu kilogramu jeb 0,38–0,43 USD. 

http://laukos.la.lv/sipoli-un-burkani-klus-dargaki 

 

Ēnu ekonomikas apkarošanai VID padziļināti pētīs PVN plaisu 

VID atzīmē, ka jau piekto gadu veic tā saucamās nodokļu plaisas (nodokļu summas, kuras nodokļu 

maksātāji nedeklarē vai pat deklarē, taču tā arī valsts budžetā nesamaksā) novērtējumu. Pēdējo gadu 

laikā tiek novērota nodokļa plaisas samazināšanās visos nozīmīgākajos nodokļu veidos. 

https://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/enu-ekonomikas-apkarosanai-vid-padzilinati-petis-

pvn-plaisu.d?id=50722445 

 

ZM aicina lauksaimniekus nekavēties ar  obligāto augsnes agroķīmisko izpēti 

Lai saimniekotu ekonomiski un ilgtspējīgi, zemkopim ir svarīgi regulāri sekot līdzi barības vielu 

bilancei augsnē, kā arī veikt augsnes agroķīmisko izpēti (AAI). Tas ļauj precīzāk plānot 

nepieciešamo augu barības vielu nodrošinājumu. AAI ir agronomiski nozīmīgs priekšnoteikums 

veselīgu augu un augstas ražas ieguvei. AAI rezultāti jāņem vērā, izvēloties audzējamo kultūraugu un 

plānojot mēslošanas līdzekļu lietošanu. 

http://www.losp.lv/node/5755 

http://laukos.la.lv/1213213-2
https://www.db.lv/zinas/food-union-kinas-tirgu-plano-koncentreties-uz-tirdzniecibu-interneta-483448
http://www.losp.lv/node/5750
http://laukos.la.lv/sipoli-un-burkani-klus-dargaki
https://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/enu-ekonomikas-apkarosanai-vid-padzilinati-petis-pvn-plaisu.d?id=50722445
https://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/enu-ekonomikas-apkarosanai-vid-padzilinati-petis-pvn-plaisu.d?id=50722445
http://www.losp.lv/node/5755
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Igauņu gurķi Latvijā maksā par 4 eiro mazāk nekā pašā Igaunijā 

Igaunijas iedzīvotāji ir pārsteigti par to, ka pašmāju gurķi kaimiņvalstī Latvijā maksā par 4 eiro 

mazāk. Ja veikalā netālu no Tartu gurķu cena ir 5,49 eiro, Latvijā 1,49 eiro, raksta postimees.ee. 

Sociālajos tīklos popularitāti guva kāda Igaunijas iedzīvotāja publicēta fotogrāfija, kurā redzami 

gurķi Latvijas veikalā. Viņš raksta, ka Latvijā gurķi ir 5 reizes lētāki nekā pašā Igaunijā. 

https://tautaruna.nra.lv/rasols/269665-igaunu-gurki-latvija-maksa-par-4-eiro-mazak-neka-pasa-

igaunija/ 

 

Eksperts: graudu cenu līmenis salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir pietiekami labs  

Graudu cenas patlaban ir stabilas, un cenu līmenis salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir 

pietiekami labs, teica Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) valdes 

priekšsēdētājs Indulis Jansons. 

https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/eksperts-graudu-cenu-limenis-salidzinajuma-ar-

ieprieksejiem-gadiem-ir-pietiekami-labs.d?id=50772313 

 

ES ir jākļūst mazāk atkarīgai no proteīnaugu importa 

Pirmdien, 28. janvārī, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē (LZMP) Briselē 

turpināsies dalībvalstu diskusijas par ES Kopējās lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2020. gada. 

Latvija joprojām prasa ES nākamajā plānošanas periodā 2021.-2027. gadā ieviest taisnīgus tiešos 

maksājumus, kas Latvijai būtu ES vidējā līmenī. Latvija arī iebilst pret finansējuma samazināšanu 

lauku attīstībai, kas ir jāsaglabā vismaz 2014.-2020. gada līmenī. 

http://www.zm.gov.lv/presei/es-ir-jaklust-mazak-atkarigai-no-proteinaugu-importa?id=9950 

 

Cūkkopības uzņēmums “Baltic Pork” attīstībā ieguldīs 1,44 miljonus eiro 

Cūkkopības uzņēmums “Baltic Pork” attīstībā ieguldīs 1,44 miljonus eiro, liecina informācija 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. 

Uzņēmums iegādāsies barošanas iekārtas cūku kūtīm, kuras par 534 740 eiro piegādās Vācijas 

uzņēmums “WEDA Dammann &Westerkamp”, kā arī aizgaldus, grīdas un dzirdināšanas iekārtas, 

kuras par 525 958 eiro piegādās Dānijas “Jeden Bur”. Tāpat uzņēmums plāno rekonstruēt kūtsmēslu 

krātuvi, būvēt jaunu kūtsmēslu krātuvi, kā arī būvēt sivēnmāšu un atšķirto sivēnu kūti, ko par 379 

537 eiro veiks personu apvienība “Mapri Ehitus” un “Mapri Būve”. Minētie uzņēmumi ir atzīti par 

uzvarētājiem attiecīgajos iepirkuma konkursos starp trim pretendentiem. 

http://laukos.la.lv/cukkopibas-uznemums-baltic-pork-attistiba-ieguldis-144-miljonus-eiro 

 

Mežvidi' paplašināšanā plāno ieguldīt trīs miljonus eiro 

Dārzeņu audzētāja, siltumnīcu kompleksa "Mežvidi" īpašnieks "Latgales dārzeņu loģistika" plāno 

ieguldīt trīs miljonus eiro siltumnīcu kompleksa paplašināšanā, pastāstīja kompānijas valdes loceklis 

Edgars Romanovskis. 

Viņš teica, ka kompānija vairākus gadus strādā pie siltumnīcu kompleksa "Mežvidi" paplašināšanas, 

un šobrīd Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā ir izsludināts iepirkumu konkurss par siltumnīcas 

būvniecību.. 

https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/mezvidi-paplasinasana-plano-ieguldit-tris-miljonus-

eiro.d?id=50768101  

 

 

 

 

https://tautaruna.nra.lv/rasols/269665-igaunu-gurki-latvija-maksa-par-4-eiro-mazak-neka-pasa-igaunija/
https://tautaruna.nra.lv/rasols/269665-igaunu-gurki-latvija-maksa-par-4-eiro-mazak-neka-pasa-igaunija/
https://www.delfi.lv/temas/latvijas-lauksaimniecibas-kooperativu-asociacija
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/eksperts-graudu-cenu-limenis-salidzinajuma-ar-ieprieksejiem-gadiem-ir-pietiekami-labs.d?id=50772313
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/eksperts-graudu-cenu-limenis-salidzinajuma-ar-ieprieksejiem-gadiem-ir-pietiekami-labs.d?id=50772313
http://www.zm.gov.lv/presei/es-ir-jaklust-mazak-atkarigai-no-proteinaugu-importa?id=9950
http://laukos.la.lv/cukkopibas-uznemums-baltic-pork-attistiba-ieguldis-144-miljonus-eiro
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/mezvidi-paplasinasana-plano-ieguldit-tris-miljonus-eiro.d?id=50768101
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/mezvidi-paplasinasana-plano-ieguldit-tris-miljonus-eiro.d?id=50768101
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LAD AKTUALITĀTES 

 

No 2019. gada februāra uzskaite par marķētajiem naftas produktiem (kurināmo) tiks veikta 

elektroniski http://www.losp.lv/node/5761  

 

 

 

2019.gadā lauksaimnieki vairs nesaņems ADSI maksājumu  
No 2019.gadā lauksaimnieki vairs nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski 

ierobežojumi (ADSI). Zemkopības ministrija, uzsākot 2014. -2020. plānošanas perioda īstenošanu, 

šādu lēmumu pieņēma, konsultējoties ar lauksaimnieku organizācijām. 

Ņemot vērā ierobežotās budžeta iespējas, tika nolemts, ka maksājumu par apgabaliem, kuros ir dabas 

vai citi specifiski ierobežojumi, saņems par platībām, kas aptver lielāku Latvijas teritoriju (aptuveni 

90% no platības), bet par īsāku periodu – līdz 2018.gadam. Ja maksājums tiktu saglabāts līdz 2020. 

gadam, tad tas tiktu ieviests daudz mazākā Latvijas teritorijas daļā. 

 

LAD aicina klientus aizpildīt aptauju  

Lauku atbalsta dienests veic aptauju, kurā aicina ikvienu klientu līdz 31.janvārim izteikt savu 

viedokli par dienesta darbu un sniegtajiem pakalpojumiem.    Aptaujas aizpildīšana aizņems 5-10 

minūtes. Aptauja ir anonīma, tās rezultātus dienests izmantos, lai turpmāk uzlabotu savu darbu ar 

klientiem! Aptauja pieejama  www.visidati.lv/aptauja/1415739448/  

 

 

 

Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi: 
 

Latvija Lauksaimniecības universitātes  Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrs rīko 

semināru- augsnes ilgtspējīgas izmantošanas jautājumi. 

  

Tiks runāts arī par dabiskas izcelsmes organisko vielu izmantošanu un to ietekmi uz augu augtspēju 

un ražību. Semināra pirmā daļa tiks veltīta uzaicināto speciālistu ziņojumiem. Semināra otrā daļa tiks 

organizēta apaļo galdu diskusijās, kur 

dalībniekiem būs iespēja apspriest interesējošās tēmas šaurākā lokā. 

 

Vieta - Lielā iela 2, Jelgava, Jelgavas pils, 293. telpa. 

 

Laiks - 2019.g. 01.februārī, sākums - plkst. 10.00. 

  

______________________________ 

https://t.co/Wls265c5SY
http://www.visidati.lv/aptauja/1415739448/
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Plānotie kursi Pārtikas nozarē 2019. gada pavasaris 
http://www.losp.lv/node/5751  

 
 

 

 

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

  

 

 

http://www.losp.lv/node/5751
mailto:losp@losp.lv

