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INFOLAPA Nr. 5 

 
 

LOSP medijos: 
 
LTV Zinas, Dienas ziņas, 5% PVN likme ikdienas patēriņa produktiem   Kopš pērnā 
gada, kad Latvijai raksturīgiem  augļiem, ogām un dārzeņiem ieviesta samazinātā 5% PVN likme, 
nozarē  palielinājies PVN maksātāju skaits, darbinieku atalgojums un produkcijas  apgrozījuma 
apjoms https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/31.01.2019-5-pvn-likme-ikdienas-paterina-produktiem.id150374/ 
 

 
 
 
www.nra.lv Lauksaimnieki: Samazinātā PVN likme būtu jāievieš arī svaigai 
gaļai, zivīm, olām, piena produktiem 
Valdībai būtu jāievieš samazinātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme arī citiem pārtikas 
produktiem - svaigai gaļai, zivīm, olām un piena produktiem, pauda aptaujātie lauksaimnieki, kas 
uzskata, ka samazinātās PVN likmes ieviešana Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārzeņiem 
līdz šim ir attaisnojusies. 
https://nra.lv/latvija/270956-lauksaimnieki-samazinata-pvn-likme-butu-jaievies-ari-svaigai-galai-
zivim-olam-piena-
produktiem.htm?fbclid=IwAR3vvkawSimiR7Cd71HRDo1bDODlFbNqV15z7YGk19fLQkWSWZF
3ZyDEdS8 
 

 
www.tvnet.lv Lauksaimnieki: Valdībai jāievieš samazinātā PVN likme arī citiem 
pārtikas produktiem 
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs 
atgādināja, ka samazinātās PVN likmes Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārzeņiem 
ieviešanas rezultāti ir pozitīvi, tostarp vidējās darba algas nozarē pieaugušas gandrīz par 10%, 
produkcijas noliktavas gandrīz iztukšotas un produktu cenas ir samazinājušās. 
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"Piemēram, janvārī visa veida tomāti maksāja par eiro kilogramā mazāk nekā gadu iepriekš, ko 
redzējām pavadzīmēs un monitorējot veikalus," teica Treibergs. 
https://www.tvnet.lv/6508183/lauksaimnieki-valdibai-jaievies-samazinata-pvn-likme-ari-citiem-
partikas-produktiem  

 
www.tvnet.lv Vairāk nekā 40% no Latvijā pārdotā dzeramā piena ražoti ārvalstīs 
Pagājušajā gadā 44% jeb 88 tonnas no visa Latvijā pārdotā dzeramā piena bija ražotas ārvalstīs, kas 
salīdzinājumā ar citām Latvijai tuvējām valstīm ir augsts importa īpatsvars, piektdien kampaņas 
"Godīgs piens" atklāšanas pasākumā, prezentējot Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības 
(LPCS) veikto pētījumu, teica LPCS valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks. 
https://www.tvnet.lv/6507808/vairak-neka-40-no-latvija-pardota-dzerama-piena-razoti-arvalstis  
 
 
Latvijas Radio, krustpunktā : Noklausies Latvijas Radio raidījuma Krustpunktā 
diskusiju: Vai un kāpēc atbalstāma samazināta pievienotās vērtības nodokļa 
likme pārtikai.  
Krustpunktā runājam par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu pārtikai. Jaunā valdība 
apņēmusies izvērtēt iespējas samazināt PVN svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena produktiem, 
bet pagaidām visai līdzīgs opozīcijas deputātu ierosinājums Saeimā tomēr tika noraidīts. Ar studijas 
viesiem diskutējam, kāda ir līdzšinējā pieredze ar samazināto PVN likmi Latvijai raksturīgajiem 
dārzeņiem un vai to vajadzētu piemērot plašākam produktu klāstam. Sarunā piedalījās arī 
lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes pārstāvis Ringolds Arnītis 
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/diskusija-vai-un-kapec-atbalstama-samazinata-pievienotas-
vertiba.a114233/?fbclid=IwAR3PkIwtHm1fJT4lDyL8kTDaW3jDiPluzb2d4EDweWVjYVP73aIqFT
aF1Ac  
 
Pētījums: Dažādi turētu vistu olās uzturvielu atšķirības ir salīdzinoši nelielas. 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) pirmo reizi Latvijā veikusi pētījumu, kurā salīdzinātas 
brīvi, kūtīs un sprostos turētu dējējvistu olās esošo uzturvielu atšķirības. LLU norāda, ka šāds 
pētījums ir tikai pirmais solis ceļā uz pilnvērtīgu analīzi, kas nākotnē var palīdzēt vēl vairāk 
pilnveidot dējējvistu barību. Par rezultātiem un vistkopības ētiskajiem aspektiem diskutējam 
raidījumā Kā labāk dzīvot. Diskusijā piedalās arī LOSP dalīborganizācijas - Olu ražotāju asociācijas 
izpilddirektore Anna Ērliha. https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/petijums-dazadi-turetu-vistu-
olas-uzturvielu-atskiribas-ir-salid.a114226/  
 
Asociācija: vietējā cūkgaļa pēdējos gados nav kļuvusi pieejamāka 
Vietējā cūkgaļa Latvijas veikalu tīklos nav kļuvusi pieejamāka salīdzinājumā ar laiku pirms diviem līdz 
četriem gadiem, aģentūrai LETA atzina Latvijas Cūku audzētāju asociācijas (LCAA) vadītāja Dzintra 
Lejniece. http://laukos.la.lv/asociacija-vieteja-cukgala-pedejos-gados-nav-kluvusi-pieejamaka 
 
www.laukos.lv Pērn konstatēja karteli meliorācijā. Stiprina LAD darbinieku 
prasmi atpazīt karteļus publiskajos iepirkumos 
Konkurences padome (KP) otrdien, 29. janvārī, seminārā izglīto Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
darbiniekus, tajā skaitā no reģionālajām pārvaldēm, Latvijas lauksaimniecības un konsultāciju centra 
(LLKC) darbiniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus no Zemnieku Saeimas un Lauksaimnieku 
organizācijas sadarbības padomes par aizliegtām vienošanām jeb karteļiem publiskajos iepirkumos, 
kas ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem. 
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http://laukos.la.lv/pern-konstateja-karteli-melioracija-stiprina-lad-darbinieku-prasmi-atpazit-kartelus-
publiskajos-iepirkumos  
 
www.laukos.lv Cūkgaļas cenas Latvijā ārkārtīgi zemas, nozarē valda pesimisms 
Cūkgaļas cenas patlaban Latvijā ir ārkārtīgi zemas un nozarē valda pesimistisks noskaņojums, 
aģentūrai LETA atzina Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lejniece. 
http://laukos.la.lv/cukgalas-cenas-latvija-arkartigi-zemas-nozare-valda-pesimisms  
 
www.laukos.lv Aitkopība aug lēni, bet mērķtiecīgi 
Aitkopības nozares stratēģija ir viena no ambiciozākajām lopkopības nozares stratēģijām Latvijā. 
Protams, daži stratēģijā izvirzītie mērķi saskarsmē ar reālo dzīvi, materiālajām un citām iespējām nav 
sasniegti, bet, kā intervijā saka Daina Kairiša – tie, kuri neuzdrošinās sapņot un savus sapņu plānus 
ierakstīt savā attīstības programmā, tos nekad arī nesasniedz. Tiesa, straujās izaugsmes scenārijs 
aitkopjiem nav izdevies, taču Daina teic: “Negribētos to saukt arī par inerces attīstību – esam auguši 
lēni, bet mērķtiecīgi un stabili uz augšu.” Kāda šobrīd ir situācija aitkopības nozarē, stāsta Latvijas 
Aitu audzētāju asociācijas (LAAA) valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Bortņikovs un viņa vietniece 
Daina Kairiša. 
http://laukos.la.lv/aitkopiba-aug-leni-bet-merktiecigi  
 
www.la.lv Ēriks Ošs. Godīgs piens? 
Pagājšnedēļ tika atklāta Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes kampaņa “Godīgs piens”, 
kuras mērķis ir aicināt importētā piena vietā izvēlēties vietējo un iemācīt cilvēkus atpazīt vietējo 
produkciju. Piemēram, Latvijas iedzīvotāju aptaujā noskaidrots, ka 63% respondentu produktu “Mājas 
saldējums” uzskata par Latvijas ražojumu, un vien 17% zināja, ka to ražo Lietuvā. Savukārt 34% uzskata, 
ka piena produkti ar zīmolu “Annele” ir ražoti Latvijā, lai gan tie ir Lietuvas uzņēmuma ražojums. 
Pagājušajā gadā 44% jeb 88 tonnas no visa Latvijā pārdotā dzeramā piena bija ražotas ārvalstīs, 
informējusi Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība. 
http://www.la.lv/karikaturas/eriks-oss-godigs-piens  
 
www.radiotev.lv Sākas sabiedrības informēšanas kampaņa "Godīgs piens" 
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes dati liecina, ka tikai nedaudz vairāk nekā puse 
jeb 52% Latvijas iedzīvotāju tirdzniecības vietās spēj atšķirt vietējos piena produktus no 
importētajiem.  
Piemēram, 63% aptaujas respondentu bija pārliecināti, ka produkta "Mājas saldējums" izcelsmes 
valsts ir Latvija, un vieni 17% zināja, ka to patiesībā ražo Lietuvā. Līdzīgi bija arī ar citiem 
produktiem ar it kā latvisku nosaukumu. 
http://www.radiotev.lv/aktuali/2510/sakas-sabiedribas-informescaronanas-kampana-quotgodigs-
piensquot  
 
 

Латвия начала войну с литовскими молочными диверсантами 
Смысл идеи в том, чтобы заставить население отдавать предпочтение местным молочным 
продуктам. Но для этого надо научиться узнавать их на полках магазинов. 
Зловредный импорт, оказывается, иногда маскируется под отечественный товар. Устроители 
акции, в частности, разоблачили перед всем честным народом диверсантов — молочные 
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бренды Annele и Mājas saldējums. Они носят латышские названия, но на самом деле 
производятся за рубежом. Например, Annele — в Литве. 
https://vesti.bb.lv/statja/segodnja/2019/01/27/molochnym-rekam-menyayut-ruslo  

 
 
Kampaņā "Godīgs piens" mudina veikalos pašmāju piena produktus novietot 
atsevišķā plauktā 
Lai arī nākamajā valsts simtgadē Latvijas iedzīvotājiem būtu iespēja uzturā lietot mūsu valstī ražotus 
piena produktus, ir pēdējais brīdis domāt par atbalsta mehānismiem vietējā tirgus aizsardzībai un 
mudināt pircējus priekšroku dot Latvijas izcelsmes pienam, tā 25. janvārī kampaņas "Godīgs piens" 
atklāšanas pasākumā Zemkopības ministrijā sacīja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 
(LOSP) Piena grupas vadītājs Guntis Gūtmanis. 
http://www.reitingi.lv/lv/news/komerczinas/126857-kampana-godigs-piens-mudina-veikalos-
pasmaju-piena-produktus-novietot-atseviska-plaukta.html  
 
www.lsm.lv Cilvēkus par Latvijā ražotiem produktiem maldina preces ar latviskām 
etiķetēm 
Ar aicinājumu izvēlēties Latvijā ražotus piena produktus un tādējādi atbalstīt vietējos ražotājus 
lauksaimnieki piektdien atklāja kampaņu “Godīgs piens”. Socioloģiskajā aptaujā atklāts, ka vairāk 
nekā pusei iedzīvotāju ir svarīgi, vai piena produkti ražoti pašu mājās un vai tiek atbalstīti vietējie 
uzņēmēji. Taču cilvēkus par to, kas ir vai nav pašu ražots, maldina produkti ar latviskiem 
nosaukumiem un etiķetēm. Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes un pētījumu centra 
"SKDS" veiktā aptauja rāda, ka Latvijas iedzīvotāji labprāt vēlas patērēt pašmājās ražotus piena 
produktus. "Mēs prasījām, vai, iegādājoties piena produktus, jums ir svarīga to izcelsmes valsts? Mēs 
redzam, ka ir diezgan daudzi tādi, kuriem tas nav īpaši svarīgi. Bet vairāk nekā puse tomēr saka, nē, 
mums ir svarīgi, kur šis produkts ir ražots," teica "SKDS" valdes loceklis Arnis Kaktiņš. 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/cilvekus-par-latvija-razotiem-produktiem-maldina-
preces-ar-latviskam-etiketem.a307311/  
https://www.youtube.com/watch?v=6vDBH6CluWI  
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LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis piedalījās “Latgales Gada balva 2018” 
pasniegšanas ceremonijā.  
Esam lepni, ka arī LOSP izvirzītie laureāti ieguvuši augstas vietas.  
LATGALES GADA UZŅĒMĒJS “PAR IEGULDĪJUMU LATGALES TAUTSAIMNIECĪBAS 
IZAUGSMĒ” Titula ieguvējs: Aldis Ločmelis (Z/s "Kotiņi") 
Foto:  Atzinība Edgaram ROMANOVSKIM (SIA “Latgales dārzeņu loģistika”)  

 
 
31.janvārī LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs un LOSP izpilddirektore 
Indra Cimermane piedalījās Lauku Ceļotāja pasākumā, kurā tika atzīmēti Zaļā 
sertifikāta 20 gadi. LR Valsts prezidents un Zaļā sertifikāta patrons Raimonds Vējonis un Lauku 
ceļotājs Rīgas pilī pulcēja saimniecības, kurām ir Zaļais sertifikāts.  
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

Latvijas Biškopības biedrības aktualitātes: 
seminārs: tēma: “Bišu produktu ražošana” lektors Guntars Melnis š.g. 8. februārī, plkst. 

16.00, Zinātnes ielā 7B, Siguldas pag., Siguldas nov.; 
seminārs: tēma: “Bišu produktu ražošana” lektors Guntars Melnis š.g. 9. februārī, plkst. 

10.00, Rīgas 45. vidusskolā, Ropažu ielā 34, Rīgā; 
seminārs: tēma: „Biškopības produktu izmantošana veselībai" – lektori Jānis Šnikvalds un 

Ilona Radziņa š.g. 9. februārī, plkst. 11.00, Jāņa iela 10, Mežvidi 2, Mežvidu pag., Kārsavas nov.; 
seminārs: tēma: „Aktualitātes biškopībā. Digitālie dravas pieraksti" – lektori Juris Šteiselis 

un Jānis Kronbergs š.g. 14. februārī, plkst. 10.00, Bēnes TIC, Stacijas ielā 8, Bēnē; 
seminārs: tēma: „Higiēnas prasības biškopības uzņēmumā" – lektore Ineta Eglīte š.g. 16. 

februārī, plkst. 14.00, Valmieras 5. vidusskolā, Raiņa ielā 3, Valmierā; 
seminārs: tēma: „Biškopības produktu izmantošana veselībai" – lektori Jānis Šnikvalds un 

Maruta Solvita Naudiņa š.g. 16. februārī, plkst. 11.00, Zvana ielā 2, Ventspilī; 
seminārs: tēma: “Pavasara darbi dravā” lektors Guntars Melnis š.g. 16. februārī, plkst. 

10.00, Aizkraukles sākumskolā, Rūpniecības ielā 10, Aizkrauklē; 
          seminārs: tēma: „ Digitālie dravas pieraksti. Biškopības Digitalizācijas projekts " – lektori 
J. Kronbergs un A.Vallis, š.g. 23. februārī, plkst. 10.00, Lēdurgas kultūras namā, Emiļa Melngaiļa 
iela 2, Lēdurgā; 
 

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 
 LŠTAA ar šķirnes trušiem piedalīsies 
 16. un 17. februārī  starptautiskā šķirnes trušu, mājputnu un jūrascūciņu izstādē.  
Notikuma vieta   Plunge., Medeno g. 7 
16. februāris 
9:30 -18:00  
17.februāris. 
10:00 - 16:00. 

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

 
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/     
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Dižošanās akcijas "Dižprojekts 2018" balsošana ir sākusies! 
 
Arī šogad noteiksim LEADER Dižprojektu – Vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG 
darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas 
lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. Ir uzsākta projektu konkursa 
“Dižprojekts 2018” balsošana! 
Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, 
kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. Konkursa laikā galvenā nav 
projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par 
līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.  
  
Informācija par katru Dižprojekta 2018 nominantu publicēta LLF mājas lapā -
 http://llf.partneribas.lv/archives/5333 
 
Dižprojekts 2018 nominācija tiks piešķirta pēc vietējo rīcības grupu vērtējuma. Savukārt 
"Skatītāju simpātija" tiks noteikta pēc "Like"/"Patīk" saskaitīšanas Latvijas Lauku 
foruma sociālo tīklu galerijās: 
Draugiem.lv lapā - https://www.draugiem.lv/llf/gallery/?aid=69360277   
Facebook lapā -
 https://www.facebook.com/pg/laukuforums/photos/?tab=album&album_id=2025910934129950  
  
Balsot ar savu "Like"/"Patīk" var līdz līdz 19. februārim!  

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: 
 

 
Latvijā pārtiku pēc derīguma termiņa beigām varēs ziedot labdarībai 
Patlaban top valdības noteikumi, kas regulēs kārtību, kādā veidā ļaut šo pārtiku ar beigušos derīguma 
termiņu ziedot. Pašlaik likums nosaka, ka pārtika ar beigušos derīguma termiņu ir atzīstama par 
izplatīšanai nederīgu – tas attiecas gan uz pārtiku, kas ātri bojājas, gan pārtiku ar minimālo derīguma 
termiņu “Ieteicams līdz”. 
http://laukos.la.lv/partiku-vares-ziedot-tikai-labdaribai  
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“Latvijas Piens” plāno ieguldīt 550 000 eiro notekūdeņu priekšattīrīšanas 
tehnoloģijās un aprīkojumā 
Piena ražotāju kooperatīvu izveidotais piena pārstrādes uzņēmums “Latvijas Piens” plāno ieguldīt 550 000 
eiro notekūdeņu priekšattīrīšanas ietaises tehnoloģijās un aprīkojumā, liecina informācija Iepirkumu 
uzraudzības biroja mājaslapā. 
http://laukos.la.lv/latvijas-piens-plano-ieguldit-550-000-eiro-notekudenu-prieksattirisanas-
tehnologijas-un-aprikojuma  
 
 
LDC mājas lapā ir publicēti piena pārraudzības rezultāti slaucamajām govīm 
2017./2018. pārraudzības gadā. Informācija pieejama http://www.ldc.gov.lv/lv/statistika/parraudziba/  
 
Akās nav ūdens kopš rudens. Sižets: https://www.youtube.com/watch?v=QaT0t1oiiZI 
 
Igaunijā pērn izslauktā piena daudzums palielinājies par 2% 
Igaunijā pagājušajā gadā izslaukts 807 000 tonnas piena, un tas bijis par 2% vairāk nekā 2017.gadā, 
liecina Igaunijas Statistikas departamenta dati. 31.decembrī Igaunijā bija 85 200 slaucamās govis, 
līdz ar to pagājušajā gadā slaucamo govju skaits sarucis par 1,4%. 
http://laukos.la.lv/igaunija-pern-izslaukta-piena-daudzums-palielinajies-par-2  
 
“Kārums” jaunie sieriņi ar beļģu šarmu 
Koncerna “Food Union” ražotie biezpiena sieriņi “Kārums” ieguvuši jaunu elpu. Zīmols paplašināts 
ar jaunu produktu kategoriju, pirmo reizi radot jaunas formas sieriņus ar pildījumu un beļģu 
šokolādes glazūru. Koncerns jauninājumā ieguldījis vairāk nekā pusmiljonu, proti, produkta izstrādē 
un palaišanā tirgū, tajā skaitā jaunās ražošanas līnijas iegādē, kas uzstādīta jaunizveidotajā svaigo 
piena produktu Izcilības centrā, ir gandrīz 625 000 eiro. 
http://laukos.la.lv/produkti-2  
 
Paziņoti 'Nasdaq Baltic Awards 2019' uzvarētāji 
Birža "Nasdaq" ceturtdien, 31. janvārī, paziņoja balvas "Nasdaq Baltic Awards 2019" uzvarētājus, 
godinot labākos "Nasdaq" Baltijas biržu uzņēmumus atklātības, labas pārvaldības un investoru 
attiecību izcilības jomā, izceļot aktīvāko un nozīmīgāko biržas biedru sniegumu. Pirmo reizi tika 
atzīmēti arī spilgtākie notikumi kapitāla tirgū Baltijā un citu tirgus dalībnieku devums Baltijas 
kapitāla tirgus ilgtspējīgā attīstībā. Trīs būtiskas debijas akciju un parāda vērtspapīru tirgū tika 
izceltas nominācijā "Gada notikums biržā" visās trīs Baltijas valstīs: "Tallinna Sadam" Igaunijā, 
"Novaturas" Lietuvā un "ALTUM" Latvijā. 
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/pazinoti-nasdaq-baltic-awards-2019-
uzvaretaji.d?id=50791129&fbclid=IwAR3LtZ29fRFOPXpki63k6Nbzf974HsdmCqSYLNYUe6tKkA
arl62qFEFiIzc  
 
Dānija sāk būvēt žogu uz Vācijas robežas, lai apturētu Āfrikas cūku mēra 
izplatīšanos 
Dānija sākusi būvēt 70 kilometru garu žogu uz robežas ar Vāciju, lai nepieļautu, ka ar mežacūkām 
valstī nonāk Āfrikas cūku mēris. 
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https://www.diena.lv/raksts/pasaule/eiropa/danija-sak-buvet-zogu-uz-vacijas-robezas-lai-apturetu-
afrikas-cuku-mera-izplatisanos-14213261?fbclid=IwAR3T9u1BbZqz5P5T-
94qaGzdGOCslLrsWqLLugVjyfD8AvhDodCbWDWphJE 
 
PVD sekos līdzi, lai Latvijas tirgū nenonāktu slimu liellopu gaļa no Polijas 
Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) sekos līdzi, lai Latvijā nenonāktu slimu liellopu gaļa 
no Polijas, kur atklājies, ka kāds uzņēmums, apejot kontroles procesus, nokauj un eksportē slimu 
liellopu gaļu, vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma". 
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/pvd-sekos-lidzi-lai-latvijas-tirgu-nenonaktu-slimu-
liellopu-gala-no-polijas.d?id=50793259 
 
Kūdras ieguvējam “Pindstrup Latvia” pērn apgrozījuma pieaugums 
Kūdras ieguves, pārstrādes, kā arī substrātu ražošanas un tirdzniecības uzņēmums SIA “Pindstrup Latvia” 
pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim, strādāja ar 71,546 
miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,1% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga 
par 10,6% – līdz 9,022 miljoniem eiro, liecina informācija “Firmas.lv”. 
http://laukos.la.lv/kudras-ieguvejam-pindstrup-latvia-pern-apgrozijuma-pieaugums 
 
Dombrovskis: Galvenās problēmas lauksaimniecībā ir nevienlīdzība tiešmaksājumos 
un darbaspēka trūkums  
Divas galvenās problēmas lauksaimniecībā ir nevienlīdzība tiešmaksājumos un darbaspēka trūkums, 
uzskata Saeimas Ilgtspējas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis 
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/dombrovskis-galvenas-problemas-lauksaimnieciba-ir-
nevienlidziba-tiesmaksajumos-un-darbaspeka-
trukums.d?id=50795851&fbclid=IwAR1WT9csh7gpbTt0RIlRo0JVn5Rp4khcWjRPf4LHzDT3vCGCs1_
GGgezvik 
 
Intervija ar uzņēmuma ALTUM vadītāju Reini Bērziņu par atbalsta programmām 
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/150452/intervija-ar-uznemuma-altum-vaditaju-reini-berzinu-par-
atbalsta-programmam 
 
Latvijas produktīvākie piena ganāmpulki: TOP10 
Neraugoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, Latvijā ir saimniecība, kur vidējais izslaukums 
ganāmpulkā pārsniedzis 15 tūkstošu kilogramu robežu. Rekordaugstais izslaukums padevies Kļaviņu 
ģimenes saimniecībā “Ceriņi” Rūjienas novada Jeru pagastā – viņi no 299 raibaļām aizvadītajā 
pārraudzības gadā vidēji no katras slaukuši 15 111 kg piena. Augsti izslaukumi ir arī citiem 
piensaimniekiem – vienpadsmittūkstošnieku klubiņš šogad palielinājies vēl par divām saimniecībām. Virs 
11 tūkstošiem kg no govs slauc jau 41 Latvijas ganāmpulkā. 
http://laukos.la.lv/piena-rekordi-2018  
 
Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piektdien, 1. februārī, devās reģionālajā 
vizītē uz Krustpils novadu un Jēkabpili, lai apmeklētu vietējos uzņēmumus  
Piektdien, 1. februārī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards dosies reģionālajā vizītē uz Krustpils 
novadu un Jēkabpili, lai apmeklētu vietējos uzņēmumus. Vizītes mērķis ir rosināt diskusiju ar 
vietējiem uzņēmējiem par zemkopības nozares aktualitātēm. 
https://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-kaspars-gerhards-dosies-regionalaja-vizite-uz-
krus?id=9953 
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Ne tikai konservu ražotāji, bet arī zvejnieki iesaistījušies tirgu meklēšanā 
Patlaban Latvijas konservu ražotāji apmēram 60% ārvalstīs realizētās produkcijas pārdod Eiropas 
Savienības (ES) tirgos, intervijā atzina Zemkopības ministrijas (ZM) Zivsaimniecības departamenta 
direktors Normunds Riekstiņš. 
http://www.db.lv/zinas/ne-tikai-konservu-razotaji-bet-ari-zvejnieki-iesaistijusies-tirgu-meklesana-
483828 
 
Veikalos pietrūkst vietējo dārzeņu 
https://www.youtube.com/watch?v=lkS2Y-kR63Q  
 
Ekspresaptauja lauksaimniekiem: Mēslošanas līdzekļa urīnvielas (karbamīda) 
aizstāšana ar amonija nitrātu ir efektīvs amonjaka emisiju samazināšanas veids. Vai, 
jūsuprāt, Latvijā šāds pasākums būtu viegli ieviešams? 
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/aptaujas/meslosanas-lidzekla-urinvielas-karbamida-
aizstasana-ar-amonija-nitratu?id=223 … 
 
Darba devējiem jārēķinās ar jaunām grūtībām 
Nereti uzņēmēji saka, ka Latvijā vērojams darbaspēka trūkums. Tikmēr bezdarbs Latvijā stabili turas 
pie 7,5% robežas. Kādēļ tā – cilvēkiem darba nav, bet strādāt – nav kam? Portāls TVNET sazinājās 
ar darba tirgus ekspertiem, kuri skaidroja jaunākās tendences darba tirgū Latvijā. 
https://www.tvnet.lv/6507201/darba-devejiem-jarekinas-ar-jaunam-grutibam 
 

       Kur ir mūsu darbarokas? Vai Latvijai nepieciešami viesstrādnieki  
Astoņi tūkstoši ārvalstnieku, kas pašlaik strādā Latvijas uzņēmumos, darba tirgū nav ļoti pamanāmi. 
Uzņēmēji un demogrāfi ir pārliecināti, ka tas nebūs ilgi: ekonomikas augšupejai nepieciešams aizvien 
vairāk darbaroku, darba tirgu nāksies atvērt. Ekonomisti gan uzskata, ka šis acīmredzamais 
risinājums nebūs tas labākais. Tomēr atbildes uz jautājumu, kur dažos gados rast desmitiem tūkstošu 
jaunu darbinieku, viņiem nav. 
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/kur-ir-musu-darbarokas-vai-latvijai-nepieciesami-
viesstradnieki.d?id=50773561 
 
 
 
 

LAD AKTUALITĀTES 
ES organizāciju aptauja 
Aicinām lauksaimniekus piedalīties aptaujā par precīzās lauksaimniecības tehnoloģiju (PLT) 
izmantošanu lauku saimniecībās.  
 http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/aicinam-lauksaimniekus-piedalities-
aptauja-par-precizas-lauksaimniecibas-tehnologiju-izmantosanu-lauku-saimniecibas-905  
 
Tiek izmaksāts brīvprātīgais saistītais atbalsts par liellopiem (SLM) 
LAD ir uzsācis izmaksāt brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem. Likme ir 102,02 eiro. 
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Atbalstu var saņemt kā gada maksājumu par noteiktu liellopu skaitu. Lai saņemtu maksājumu, 
liellopiem jābūt reģistrētiem un apzīmētiem, un par tiem jābūt sniegtai informācijai normatīvajos 
aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā. 
http://www.losp.lv/node/5770 
 
Atbalsts zivsaimniecībai un akvakultūrai 
No 2019.gada 4.februāra iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai 8 dažādos atbalsta pasākumos 
zivsaimniecībā un akvakultūrā. 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-atbalsts-zivsaimnieciba-un-
akvakultura-896 
 
Atbalsts lauku tūrisma veicināšanai 
No 2019.gada 4.februāra līdz 4.martam iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai lauku tūrisma 
attīstības veicināšanai.  
http://www.losp.lv/node/5773 
 
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. 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/2019-gada-lauksaimnieki-vairs-
nesanems-adsi-maksajumu-900 
 
4.februāris – diena, kad tiks uzsākta lauku bloku un ainavu elementu precizēšana 
 
Sausuma un plūdu dēļ pērn LAD pagarinājis 91 projekta realizāciju 
Pagājušajā gadā Lauku atbalsta dienestam (LAD) 2017. gada plūdu vai 2018. gada sausuma dēļ 
nācies pagarināt 91 "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" (IMA) projekta vai projekta daļas realizāciju, 
portāls "Delfi" uzzināja LAD. 
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/sausuma-un-pludu-del-pern-lad-pagarinajis-91-projekta-
realizaciju.d?id=50769101  
 
Kādos gadījumos lauksaimniekam jāveic lauku bloku precizēšana? Kas jāņem 
vērā, lai pieteiktu jaunus ainavu elementus zaļināšanas prasību izpildīšanai? 
To izlasiet intervijā ar LAD Kontroles departamenta direktoru Juri Griņeviču . 
http://www.losp.lv/node/5775  
  
 
Kalendārs: 
Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana no 4.februāra līdz 1.aprīlim 
 
Pieteikšanās platību maksājumiem 2019.gada sezonā no 10.aprīļa līdz 22.maijam (ar 
atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15.jūnijam). 
Tiks organizēti semināri un konsultācijas visā Latvijā. 
 
Sakusies pieteikšanās Zivju fonda līdzekļiem  
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Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi: 
 

  Notiks seminārs par lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvo 
sabiedrību darbības regulējumu 
Š.g. 19.februārī Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) aicina uz semināru 
"Lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvo sabiedrību darbības regulējums no 
2019.gada 1.janvāra". Semināra sākums paredzēts pl.10.00 un noritēs Zemkopības 
ministrijas ēkas 314.zālē, Rīgā, Republikas laukumā 2. 
http://www.llka.lv/aktualitates/notiks-seminars-par-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-
kooperativo-sabiedribu-darbibas-regulejumu/3176/ 
 

______________________________ 
 

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 
  
 
 


