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INFOLAPA Nr. 13 

Zaļa valsts tikai politiķu mutēs  

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis aicina 

sekot Somijas piemēram un pārtraukt atbalstu intensīvajai lauksaimniecībai. Kā vērtējat Lauku 

attīstības programmā 2014.–2020. gadam bioloģiskajai lauksaimniecībai (BL) atvēlēto atbalstu – 

151 milj. eiro? Summa aprēķināta, lai segtu esošās saistības – 180 tūkst. hektāru, taču, tā kā BL 

popularitāte aug, platības palielināsies, bet naudas pietrūks. Šis gads būs kā atskaite, lai saprastu, kā 

BL attīstīsies. Esam aprēķinājuši, ka 2018. gadā BL atbalsta shēma atkal būs jāslēdz jaunajām 

saimniecībām. Atbalsta saņemšanas nosacījumi ir nedaudz mainījušies, sāpīgākā no izmaiņām – 

finansējums samazināts zaļajai lopkopībai. Nezinu citu nozari, kur samazinājums būtu tik 

dramatisks, atbalsts sarucis vairāk nekā par 30%. Tā ir cīņa starp bioloģiskajiem un 

konvencionālajiem lauksaimniekiem, izmantojot lobijus, kas ietekmē Zemkopības ministrijas 

galavārdu. Esam ievadījuši sarunas, ka no 2016. gada varētu nākt klāt papildu atbalsts BL 

lopkopībai. Latvija ir unikāla ar to, ka BL tiek ieskaitīti arī savvaļas dzīvnieki, tostarp kamieļi un 

strausi, kā arī trofeju bizness, lai gan Eiropas Savienībā tas viss netiek atzīts kā BL. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zala-valsts-tikai-politiku-mutes-

430688?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Apstiprina atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstības platībatkarīgajiem 

pasākumiem 
Otrdien, 7. aprīlī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, 

kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstībai – vides, 

klimata un lauku ainavas uzlabošanas pasākumiem 2014.-2020. gada plānošanas periodā. 

 Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai noteiktu kārtību, kādā piešķirs, administrēs un uzraudzīs valsts 

un Eiropas Savienības atbalsts lauku attīstībai – vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanas 

pasākumiem jeb lauku attīstības platībatkarīgo atbalstu maksājumi lauksaimniekiem sākot no 2015. 

gada.  Atbalsta piešķiršanas kārtība nosaka piemērojamās atbalsta aktivitātes, aktivitāšu 

administrēšanas nosacījumus un dalībvalstīm paredzētās izvēles. Tāpat kārtība arī nosaka, kas 

jāievēro atbalsta pretendentiem, lai saņemtu lauku attīstības platībatkarīgo atbalstu maksājumus. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprina-atbalsta-pieskirsanas-kartibu-lauku-attistibas-

platibatkari?id=4455 

 

Ar bērzu sulām vilinās bagātos londoniešus   

Latvijas bērzu sulu pārstrādātāji saņēmuši ievērojamus pasūtījumus eksportam, bet īstu nišas 

atspērienu kavē rietumnieku neizglītotība par dabas veltēm, trešdien vēsta laikraksts Dienas 

Bizness.  Eksporta potenciāls ir motivācija darboties šajā biznesā, sarunā ar DB saka Latvijā lielākā 

bērzu sulu pārstrādes uzņēmuma SIA Kainaiži īpašnieks Ervins Labanovskis. Šajā sezonā izejviela 

produktiem, tostarp jaunajai produktu līnijai Birzī, iegūta no 700 bērziem. Savukārt lielākais 

pasūtījums saņemts no Lielbritānijas – 30 tūkst. litru svaigas sulas. Otrs Latvijas nopietnais bērzu 

sulas pārstrādes uzņēmums SIA Sula bērzu sulu šajā pavasarī ieguvis no urbumiem 400 bērzos. 

Pateicoties agrajai, bet garajai sezonai, savākts uzņēmumam rekordliels daudzums bērzu sulu – 35 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zala-valsts-tikai-politiku-mutes-430688
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zala-valsts-tikai-politiku-mutes-430688?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/zala-valsts-tikai-politiku-mutes-430688?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprina-atbalsta-pieskirsanas-kartibu-lauku-attistibas-platibatkari?id=4455
http://www.zm.gov.lv/presei/apstiprina-atbalsta-pieskirsanas-kartibu-lauku-attistibas-platibatkari?id=4455
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tonnas, kamēr pērn – 24 tonnas. Tik daudz no privātīpašnieka īrētajā birzī Salaspils novadā savākts, 

pateicoties lielajai interesei no eksotiskās Taizemes. 

http://www.db.lv/razosana/partika/ar-berzu-sulam-vilinas-bagatos-londoniesus-

430458?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

 

ES un Austrumu partneru valstis ciešāk sadarbosies lauksaimniecības 

konsultāciju jomā 
Rīga, 2015. gada 16. aprīlī. – Stiprināt lauku un lauksaimniecības konsultāciju sistēmas, kas ir vitāli 

svarīgas valstu ekonomiskajai attīstībai, un ciešāk sadarboties ar ES dalībvalstīm šajā jomā paredz 

šodien Rīgā parakstītais atsevišķu Austrumu partneru valstu ministru (Gruzijas, Moldovas un 

Ukrainas) un viceministru (Armēnijas, Baltkrievijas) kopīgais paziņojums. Tas parakstīts šonedēļ 

notikušās konferences "Lauku un lauksaimniecības konsultāciju sistēmas: labākā prakse un pieredze 

sadarbībai Austrumu partnerībā" laikā. Tajā pulcējās augsta līmeņa lauku politikas veidotāji un 

lauksaimniecības konsultāciju sistēmu eksperti no ES un Austrumu partneru valstīm (Armēnijas, 

Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas. 

http://www.zm.gov.lv/presei/es-un-austrumu-partneru-valstis-ciesak-sadarbosies-lauksaimniecibas-

ko?id=4479 

 

Krievijas embargo sekas dārzkopjiem 
ES dārzkopjiem Krievijas embargo radījis lielus zaudējumus, tādēļ nepieciešams ES 

intitūcijām skaidot situaciju un lūgt iespēju piešķirt papildu kompensācijas.  Par to spriests 

COPA–COGECA un EK darba grupā „Augļi un dārzeņi”, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās 

Latvijas Zemnieku federācijas pārstāve Marija Gailīte. Embargo dēļ Itālijā bija jāizņem no tirgus 27 

tūkst. tonnu svaigo produktu, kuri bija paredzēti Krievijas tirgum. Spānija un Francija prasa papildu 

atbalstu embargo seku pārvarēšanai līdz 2015. gada septembrim, kā arī vēlas paplašināt atbalstāmo 

produktu sarakstu. Polijā svarīgākā produktu grupa, ko pārdod Krievijā, ir āboli. Pērn tika izaudzēti 

50 tūkst. tonnu ābolu, tostarp tādas šķirnes, kas nav pieprasītas citās valstīs, tikai Krievijā. Pārdot 

citos tirgos šādu ābolu daudzumu nav iespējams. Polijā ir relatīvi maz ražotāju organizāciju (tikai ap 

20% ražotāju tajās piedalās), tādēļ lielākajai daļai audzētāju nav iespējams izmantot krīzes 

novēršanas pasākumiem paredzēto atbalstu ražotāju organizāciju darbības programmu ietvaros. 

Ābolus nāksies pārstrādāt sulas koncentrātā, bet tā krājumi jau tagad ir lieli un tas ietekmēs 

nākamās sezonas cenas. Polija vēlas pārstrādāt liekos ābolus biogāzē un panākt, lai tiktu kompensēti 

transporta izdevumi. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/augli-un-darzeni/krievijas-embargo-

sekas-darzkopjiem 

 

Cer uz piena tirgus atdzīvošanos 
ES piena tirgū lielākais piena iepirkuma cenu kritums notika pērn oktobrī, novembrī, decembrī un šī 

gada janvārī. Cenas samazinājušās arī februārī, taču tirgus analītiķi norāda, ka jau no marta būs 

atsācies neliels kāpums. Situācija katrā ES dalībvalstī ir atšķirīga. Piena tirgus ES dalībvalstīs 

vērtēts ES lauksaimnieku organizāciju COPA–COGECA un Eiropas Komisijas darba grupā par 

pienu un piena produktiem. Vācijā piena ražošanas tempi salīdzinājumā ar pērno gadu ir 

samazinājušies par 3%, bet kvotas tiks pārpildītas un soda naudas būs jāmaksā. Pēc pērnā gada 

http://www.db.lv/razosana/partika/ar-berzu-sulam-vilinas-bagatos-londoniesus-430458?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/ar-berzu-sulam-vilinas-bagatos-londoniesus-430458?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/public/ck/files/Joint_statement_16_04_2015.pdf
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http://www.zm.gov.lv/presei/es-un-austrumu-partneru-valstis-ciesak-sadarbosies-lauksaimniecibas-ko?id=4479
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/augli-un-darzeni/krievijas-embargo-sekas-darzkopjiem
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/augli-un-darzeni/krievijas-embargo-sekas-darzkopjiem
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aplēsēm Vācijā būs lielākais kvotas pārsniegums – par aptuveni 580 tūkst. tonnu, kas šīs valsts 

lauksaimniekiem soda naudās varētu izmaksāt vairāk nekā 160 miljonus eiro. Vācijā martā piena 

cena bija 30,4 centi/kg un tikko sedza ražošanas pašizmaksu. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/piens-un-piena-produkti/cer-uz-piena-

tirgus-atdzivosanos 

 

Izmantojiet Elektronisko pieteikšanās sistēmu! 
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) piedāvā vairākas priekšrocības, piemēram:  

– Elektroniska iesniegumu iesniegšana; 

– Nepieciešamo labojumu/papildinājumu veikšana un iesniegšana; 

– Sistēmas brīdinājumi lietotājam par pieļautajām vizuālajām kļūdām, tādējādi tās ir savlaicīgi un 

ātri novēršamas; 

– Atkārtoti iesniedzot iesniegumu, tā aizpildīšana būs atvieglota, jo ir iespēja kopēt iepriekšējā 

izskatītā gada iesniegumu un lauku bloku kartes, pat, ja tās ir iesniegtas papīra formātā;  

– Iespējams sekot līdzi iesnieguma administrēšanas gaitas virzībai; 

– Izlasīt un saglabāt no LAD saņemtās un uz LAD sūtītās vēstules; 

– Redzēt gan iepriekšējos gados, gan kārtējā gadā saņemtos maksājumus. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/izmantojiet-elektronisko-pieteiksanas-

sistemu 

 

Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus 

zālājus (BVZ)  
2016. gadā tiks uzsākta aizsargājamo dzīvotņu kartēšana visā Latvijas teritorijā. Eksperti dosies 

dabā un inventarizēs mežus, purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus. Latvijā par aizsargājamām 

atzītas 10 zālāju dzīvotnes – bioloģiski vērtīgi zālāji, par kuru apsaimniekošanu lauksaimnieki var 

pretendēt uz atbalsta maksājumiem 2014. – 2020. gada Lauku attīstības programmas pasākuma 

„Agrovide” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”. Kartēšana turpināsies 

līdz 2019. gada rudenim. Lai obligāti apmeklējamās platībās pēc iespējas iekļautu zālājus, kuru 

atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja statusam līdz šim nekad nav pārbaudīta, t.i., īpašnieks tos nekad 

nav pieteicis pārbaudei un tie nav zaļi vai sarkani bloki Lauku atbalsta dienesta mājas lapā, Dabas 

aizsardzības pārvalde aicina zemju īpašniekus pieteikt šādus zālājus pārbaudei.  

  

Zemju īpašnieki savus pieteikumus Dabas aizsardzības pārvaldei var sūtīt līdz šā gada 15. maijam 

http://www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/bvz_parbaude/ 

 

Eksportam būs jānovirza vairāk piena  
Pēc kvotu sistēmas atcelšanas piena apjomi Latvijā sāk palielināties, bet cerības par vietējā patēriņa 

pieaugumu nozare nelolo, piektdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. Kvotu sistēmas atcelšanas 

diena – 1. aprīlis – nebija pastardiena Latvijas piena nozarei, saka Lauksaimniecības datu centra 

direktora vietniece Erna Galvanovska. Vēl līdz pat 15. maijam, kad nozares dalībniekiem jāiesniedz 

gada deklarācijas, varētu tikt precizēts piena kvotas izpildes apjoms, kas pašlaik provizoriski 

aprēķināts 99,1% apmērā, bet iepriekš tika prognozēts pat 99,9% apmērā. E. Galvanovska uzskata, 

ka uz augšu varētu tikt precizēti cipari aiz komata. 

http://www.db.lv/razosana/partika/eksportam-bus-janovirza-vairak-piena-

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/piens-un-piena-produkti/cer-uz-piena-tirgus-atdzivosanos
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/piens-un-piena-produkti/cer-uz-piena-tirgus-atdzivosanos
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/izmantojiet-elektronisko-pieteiksanas-sistemu
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/izmantojiet-elektronisko-pieteiksanas-sistemu
http://karte.lad.gov.lv/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/bvz_parbaude/
http://www.db.lv/razosana/partika/eksportam-bus-janovirza-vairak-piena-430623
http://www.db.lv/razosana/partika/eksportam-bus-janovirza-vairak-piena-430623?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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430623?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

 

Dzīve laukos: Asaka, Knapsieris un citi zvēri  
Māra Lapiņa un Rolands Aumeisters dzīvo Annas pagastā mājās ar nosaukumu Oši. Viņu piemājas 

saimniecībā ir 17 kazas, vairāki duči pīļu, kā arī vairākas vistas un deviņi truši. Saimnieki vēlas 

attīstīt savu saimniecību un plāno arī iegādāties zosis, vēsta reģionālais laikraksts Alūksnes 

Ziņas.Oši ir M.Lapiņas dzimtas mājas. Pašreiz viņa ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības 

veicēja un aktīvi darbojas savā piemājas saimniecībā. «Pabeidzu te skolu, pastrādāju, bet vēlāk 

devos uz dzīvi Rīgā. Nodzīvoju tur vairāk nekā desmit gadus, un nu jau kādus četrus gadus esam 

atgriezušies uz dzīvi šeit. Te dzīvoja mana mamma, kurai jau bija divas kaziņas. Tā arī tā lieta 

sākās,» stāsta M.Lapiņa.  

Katrai kaziņai ir savs vārds, piemēram, divus mazākos kazlēnus sauc par Plusiņu un Mīnusiņu. 

«Kazām vārdus liek mūsu meitas Laura un Evelīna. Mums ir arī kaza, vārdā Asaka,» stāsta 

M.Lapiņa. Interesanti vārdi ir arī saimniecības trušiem, un vienu no tiem sauc par Knapsieri. «Kad 

atbraucām šeit dzīvot, manai mammai jau bija truši un viens no viņiem kļuva vārgs. Mamma teica, 

ka tas būs jākauj nost, bet es teicu, ka neļaušu viņu nokaut, jo man viņš patīk. Sāku lasīt, kas jādara, 

lai trusis atkoptos, un tā pamazām tas kļuva aizvien veselīgāks. Tagad Knapsieris ir vaislas tēvs. 

Vārds Knapsieris radās no tā, ka viņš sākumā bija izvārdzis un kaulains,» stāsta M.Lapiņa. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/dzive-laukos-asaka-knapsieris-un-citi-zveri-

430639?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: Svarīgi, lai zivsaimnieki jauno 

zivsaimniecības politiku varētu reāli ieviest 

Latvijā oficiālā vizītē pirmdien, 13. aprīlī, viesojās Eiropas Savienības vides, jūrlietu un 

zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella (Karmenu Vella). Komisārs tikās ar Latvijas zemkopības 

ministru Jāni Dūklavu, un vizītes laikā amatpersonas apsprieda vairākus ES zivsaimniecībai 

svarīgus jautājumus. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-svarigi-lai-zivsaimnieki-jauno-

zivsa?id=4474 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: Ukrainas uzņēmēji vēlas paplašināt 

sadarbību ar Latviju 

“Pēdējā gada laikā Ukrainā ir aktivizējusies interese par sadarbību Latviju graudkopības, piena 

pārstrādes, mežsaimniecības un koksnes pārstrādes nozarēs,” pēc tikšanās ar Ukrainas 

amatpersonām paziņoja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

 Kopā ar Čerņigovas apgabala gubernatoru Mikolu Zverevu zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 

apmeklēja arī vairākus piena pārstrādes, graudkopības un mežsaimniecības uzņēmumus. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ukrainas-uznemeji-velas-

paplasinat-s?id=4457 
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Kompostēšana - vaļasprieks vai nepieciešamība?AgroPols 
Reģistrējies kā kompostētājs! - tāds ir aicinājums biedrības "Latvijas Atkritumu saimniecības 

asociācija" (LASA) uzsāktajai sociālajai kampaņai "Kompostētāju klubs - bioatkritumu 

kompostēšanas popularizēšanas kampaņa", kas norit ar Latvijas Vides aizsardzības fonda 

līdzfinansējumu no 2015.gada 10. februāra līdz 2015. gada 31. novembrim un tā aptver visu 

Latvijas teritoriju.Kompostēšana ir senākā bioloģisko atkritumu pārstrādes metode, un tā vēl aizvien 

tiek izvēlēta kā vienkāršākā, videi draudzīga metode un šobrīd tā gūst aizvien lielāku popularitāti 

sabiedrībā. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1363&newsid=97770 

 

Piena kooperatīvi diskutē par nepieciešamību pēc ilgtermiņa attīstības 

stratēģijas (LLKA) 
Piektdien, 10.aprīlī Rīgā uz kārtējo Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) 

piena nozares darba grupas sanāksmi ieradās piena kooperatīvu vadītāji no visas Latvijas. Galvenie 

jautājumi sapulcē saistīti ar ilgtermiņa piena nozares stratēģiju mūsu valstī, kā arī situāciju tirgū pēc 

piena kvotu sistēmas atcelšanas.Kā norāda LLKA valdes locekle un piena grupas vadītāja Mirdza 

Feldmane, piena nozarei Latvijā ir laba perspektīva, tomēr nepieciešams konkrētāks ilgtermiņa 

redzējums par tās attīstību arī no valsts puses. M.Feldmane: „Teorētiski ir izstrādāta šāda stratēģija, 

tomēr dzīvē tā nedarbojas, bet ir nogūlusi plauktos. Vismaz mēs, piena ražotāji, ikdienā nejūtam 

šādas stratēģijas realizēšanos dzīvē. Piena nozare regulāri piedzīvo dramatiskas svārstības, tādēļ ir 

nepieciešams atrast mehānismu, ar kura palīdzību situāciju iespējams stabilizēt, kā arī stiprināt 

nozares konkurētspēju ilgtermiņā, sākot ar ražotāju un beidzot ar pārstrādātāju.” 

 

Turpmāk Eiropas Savienības atbalsta pasākumā „Priekšlaicīgā pensionēšanās” 

atbalstu nevarēs mantot  

14. aprīlī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā ieviešams 

programmdokuments „Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 

2004.–2006. gadam. Izmaiņas kārtībā paredz, ka turpmāk pasākumā „Priekšlaicīgā pensionēšanās” 

atbalsta saņēmēja nāves gadījumā vairs nepastāv atbalsta mantošanas tiesības. 

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, ka ar 2015. gada 30. aprīli tiek pārtraukti atbalsta 

maksājumi personām, kas pasākumā noteikto atbalstu saņem mantojumā, kā arī turpmāk tiek liegtas 

tiesības pieteikties uz šo atbalstu, pamatojoties uz mantojuma tiesībām. Izmaiņas kartībā 

sagatavotas saskaņā ar Valsts kontroles šī gada revīzijas ziņojuma projektu un aktuālo informāciju 

par pasākuma ieviešanas rezultātiem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/turpmak-eiropas-savienibas-atbalsta-pasakuma-priekslaiciga-

pensionesan?id=4476 

 

Lauku ceļotājs aicina lauku tūrisma uzņēmējus līdzdarboties Asnāte Ziemele, 

Lauku ceļotājs 

"Lauku ceļotājs" aicina lauku tūrisma uzņēmējus visā Latvijā pieteikties trīs dažādām aktivitātēm, 

kas nu jau kļuvušas par tradīcijām lauku tūrismā: kopīgi organizētu mārketinga akciju "Atvērtās 

dienas laukos", eko-sertifikātu "Zaļais sertifikāts" un kultūras zīmi "Latviskais mantojums". 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1363&newsid=97770
http://www.zm.gov.lv/presei/turpmak-eiropas-savienibas-atbalsta-pasakuma-priekslaiciga-pensionesan?id=4476
http://www.zm.gov.lv/presei/turpmak-eiropas-savienibas-atbalsta-pasakuma-priekslaiciga-pensionesan?id=4476
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MĀRKETINGA AKCIJA "ATVĒRTĀS DIENAS LAUKOS", 2015.GADA 13.JŪNIJĀ - 

14.JŪNIJĀ 

Šīs akcijas mērķis ir popularizēt lielu un mazu pilsētu iedzīvotājiem Latvijas laukus, laukos 

audzētus, ražotus, gatavotus, darinātus produktus un pakalpojumus, laukos dzīvojošus dzīvniekus 

un dažādas aktīvās atpūtas iespējas. Akcijas ietvaros 2 dienas ~ 100 saimniecības visā Latvijā būs 

atvērtas apmeklētājiem, piedāvājot atlaides produktiem vai pakalpojumiem, ēdienu un dzērienu 

degustācijas, ekskursijas, radošas darbnīcas vai kādus citus īpašos piedāvājumus, ko ikdienā šajās 

saimniecībās nav iespējams saņemt. 

Aicinām visus tos lauku tūrisma uzņēmējus, kuri vēlas kopīgi popularizēt lauku tūrismu, pieteikties 

līdz 2015.gada 20.aprīlim, aizpildot dalībnieka anketu un nosūtot uz e-pastu: lauku@celotajs.lv. 

Akciju "Atvērtās dienas laukos" organizējam ar LR Zemkopības ministrijas atbalstu. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1363&newsid=97771 

 

 

Dūklavs: Piena kvota Latvijai nav pārpildīta 

Saskaņā ar provizoriskiem aprēķiniem Latvijai noteiktā piena kvota šajā kvotas gadā ir izpildīta par 

99,1%, līdz ar to kvota nebūs pārpildīta, 8. aprīlī Gulbenē notikušajā reģionālajā konferencē 

informēja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS). 

"Tikko Latvijas Datu centra vadītājs atsūtīja man īsziņu, ka kvotas izpilde uz 1.aprīli ir par 99,1%. 

Lai gan līdz oficiālajam termiņam - 15.aprīlim - vēl ir laiks, tomēr prognozēju, ka centrs nav 

kļūdījies un rādītājs būs apmēram tāds pats," sacīja ministrs. 

Tas savukārt nozīmē, ka Latvija būs izvairījusies no iepriekš prognozētās soda naudas vairāku 

miljonu eiro apmērā par kvotas pārsniegšanu. 

Kā ziņots, sākot ar 1.aprīli, visā ES atcelta piena kvotu sistēma, kas ražotājiem un pārstrādātājiem 

nozīmē pārmaiņas tirgū saistībā ar iespējamo pārprodukciju un cenu svārstībām. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1363&newsid=97773 

 

PVD vadītājs: Tuvākajā laikā Āfrikas cūku mēri mežacūkām Latvijā izskaust 

neizdosies 

Tuvākajā laikā Āfrikas cūku mēri (ĀCM) mežacūkām Latvijā izskaust neizdosies, intervijā Latvijas 

Televīzijā sacīja Pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs Māris Balodis. 

Viņš norādīja, ka ĀCM sācis nokļuvis Vidzemē, proti, reģionā, kurā ir blīva mežacūku izplatība. 

Slimība tiek konstatēta vairs ne atsevišķām mežacūkām, bet jau nelieliem bariņiem. 

Kā skaidroja Balodis Vidzemē un Latgalē ĀCM izplatība atšķiras, jo mežacūku blīvums Latgalē ir 

krietni mazāks nekā Vidzemē. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1363&newsid=97771
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1363&newsid=97773
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Turklāt vēsā laikā vīruss saglabājas labāk, pat līdz pusgadam. Tādēļ nevar cerēt, ka ĀCM Latvijas 

mežos pazudīs vienā dienā, sacīja Balodis. 

Kā ziņots, ar ĀCM slimo mežacūku skaits pieaug, pagājušajā nedēļā divi jaunākie saslimšanas 

gadījumi atkārtoti konstatēti Burtnieku novadā. Mājas cūkām ĀCM pēdējo reizi konstatēts pērn 

17.septembrī. Līdz tam tika atklātas inficētas 72 cūkas trīs novadu desmit saimniecībās, bet kopumā 

slimības dēļ nācās iznīcināt 564 mājas cūkas. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1363&newsid=97774 

 

ES un Austrumu partneru valstis ciešāk sadarbosies lauksaimniecības 

konsultāciju jomā  

Rīga, 2015. gada 16. aprīlī. – Stiprināt lauku un lauksaimniecības konsultāciju sistēmas, kas ir vitāli 

svarīgas valstu ekonomiskajai attīstībai, un ciešāk sadarboties ar ES dalībvalstīm šajā jomā paredz 

šodien Rīgā parakstītais atsevišķu Austrumu partneru valstu ministru (Gruzijas, Moldovas un 

Ukrainas) un viceministru (Armēnijas, Baltkrievijas) kopīgais paziņojums. Tas parakstīts šonedēļ 

notikušās konferences "Lauku un lauksaimniecības konsultāciju sistēmas: labākā prakse un pieredze 

sadarbībai Austrumu partnerībā" laikā. Tajā pulcējās augsta līmeņa lauku politikas veidotāji un 

lauksaimniecības konsultāciju sistēmu eksperti no ES un Austrumu partneru valstīm (Armēnijas, 

Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas. 

http://www.zm.gov.lv/presei/es-un-austrumu-partneru-valstis-ciesak-sadarbosies-lauksaimniecibas-

ko?id=4479 

 

EK: Graudu kopraža ES valstīs šogad pārsniegs 300 miljonus tonnu 
Eiropas Komisija (EK) uzskata, ka gaidāmās graudu ražas perspektīvas Eiropas Savienībā (ES) ir 

visai optimistiskas, jo laikapstākļi joprojām saglabājas labvēlīgi graudaugu kultūru sējumu 

attīstībai, liecina jaunākais EK ziņojums. 

Tajā teikts, ka graudaugu, pākšaugu un eļļas kultūru bruto kopraža ES šogad varot sasniegt 346,2 

miljonus tonnu. Tas gan ir par 5,7% mazāk, nekā tika novākts pagājušajā gadā, tomēr par 13,9% 

pārsniedz pēdējo piecu gadu vidējo rādītāju. 

Tāpat prognozēts, ka pārtikas kviešu raža ES valstīs šogad sasniegs 142,6 miljonus tonnu, 

lopbarības kviešu - 8,2 miljonus, miežu - 59,2 miljonus, kukurūzas - 68,3 miljonus, rapša - 21,1 

miljonu tonnu. 

Saskaņā ar portāla "graudi.lv" informāciju pārtikas kviešu sējumi 2015.gadā samazināsies par 3,5% 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Vienlaikus miežu sējumu platības pieaugs par 1,5%, kviešu - par 

3,5% un eļļas kultūru - par 1%. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1363&newsid=97758 

 

 

Rīgā no 24. - 26. aprīlim norisināsies izstāde "Nature Expo 2015"  
Rīgā, Ķīpsalā no 24. aprīļa līdz 26. aprīlim nozares profesionāļiem un plašākai publikai tiek 

piedāvāta starptautiskā lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības izstāde "Nature Expo 

2015".  

"Šis ir pirmais gads, kad izstādes "Dārzs. Flora", "Mežs un Koks" un "Riga Agro" ir apvienotas zem 

viena nosaukuma - "Nature Expo". Turklāt izmaiņas piedzīvojis ne tikai nosaukums, bet arī izstādes 

saturs, kas ir kļuvis vēl daudzveidīgāks. Šī gada jaunums ir vides objektu sektors, kurā būs 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1363&newsid=97774
http://www.zm.gov.lv/public/ck/files/Joint_statement_16_04_2015.pdf
http://www.zm.gov.lv/presei/es-un-austrumu-partneru-valstis-ciesak-sadarbosies-lauksaimniecibas-ko?id=4479
http://www.zm.gov.lv/presei/es-un-austrumu-partneru-valstis-ciesak-sadarbosies-lauksaimniecibas-ko?id=4479
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1363&newsid=97758
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dažnedažādi mākslas darbi dārzam, pagalmam vai parkam. Visās trīs izstādes dienās norisināsies 

paraugdemonstrējumi un meistarklases, tāpat interesenti varēs izmēģināt dažādu tehniku. Ģimenes 

tiek aicinātas uz izstādi nākt kopā ar bērniem, jo tajā varēs ne tikai sagatavoties pavasara darbiem, 

bet arī apskatīt alpakas, trušus un citus sīkdzīvniekus", stāsta "Nature Expo 2015" projekta vadītājs 

Māris Briedis. 

http://www.bt1.lv/nature/ 

 

Zemes iegādes programmai lauksaimnieciskai ražošanai valdība papildus 

piešķir 10 miljonus eiro 

14. aprīlī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā piešķir valsts 

atbalstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai. 

Izmaiņas noteikumos paredz palielināt aizdevumiem paredzēto kopējo finansējumu par 10 

miljoniem eiro, tādējādi šim mērķim paredzētā kopsumma sasniegusi jau 40 miljonus eiro. 

 Izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk visas ar aizdevumu saistītās funkcijas veic akciju 

sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija”, kas dibināta, apvienojot akciju sabiedrību „Latvijas 

Attīstības finanšu institūcija Altum”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Garantiju 

aģentūra” un valsts akciju sabiedrību „Lauku attīstības fonds”. Līdz ar to izmaiņas noteikumos 

paredz samazināt ar lēmuma pieņemšanu saistīto termiņu. Lielākie ieguvēji no apvienošanās būs 

jaunie klienti, jo iesniegums tiks izskatīts ātrāk un arī lēmums par finansējuma izsniegšanu tiks 

pieņemts īsākā termiņā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemes-iegades-programmai-lauksaimnieciskai-razosanai-valdiba-

papildus-?id=4475 

 

Iznākusi 2015. gada aprīļa „Lauku Lapa”. Tās galvenās tēmas: 
  

        Tiešajiem maksājumiem drošāk pieteikties elektroniski; 

        Izsludināta pieteikšanās konkursam „Sējējs-2015”; 

        Aktuāla informācija par nodokļiem un grāmatvedību; 

        Izmantojiet elektronisko pieteikšanās sistēmu!; 

        Neaizmirsīsim par magniju! 

        Piena pašizmaksu ietekmējošie faktori; 

        „Rudeņos” rūpējas par govju labsajūtu; 

        Augļu dārza atjaunošana un kopšana; 

        Briseles gaiteņos: 

-         Prognozē zemāku graudaugu ražu, 

-         Diskutē par KLP vienkāršošanu, 

-         Putnu gripa raisa diskusijas, 

-         Krievijas embargo sekas dārzkopjiem, 

-         Cer uz piena tirgus atdzīvošanos; 

        Kas jāzina par putnu gripu; 

        Mājražošana - gan veselībai, gan garšas baudījumam. 

 „Lauku Lapas” kalendārā ir norādīti svarīgākie datumi, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst 

2015. gada maijā. 

http://www.bt1.lv/nature/
http://www.zm.gov.lv/presei/zemes-iegades-programmai-lauksaimnieciskai-razosanai-valdiba-papildus-?id=4475
http://www.zm.gov.lv/presei/zemes-iegades-programmai-lauksaimnieciskai-razosanai-valdiba-papildus-?id=4475
http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika/2015-gada-platibu-maksajumu-iesniegumu-pienemsana-saksies-20-aprili-un-ilgs-lidz
http://new.llkc.lv/lv/nozares/citi/izsludina-pieteiksanos-zemkopibas-ministrijas-konkursam-sejejs-2015
http://new.llkc.lv/lv/nozares/gramatvediba/aktuala-informacija-par-nodokliem-un-gramatvedibu
http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/izmantojiet-elektronisko-pieteiksanas-sistemu
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/neaizmirsisim-par-magniju
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/piena-pasizmaksu-ietekmejosie-faktori
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/ari-lielie-piensaimnieki-peta-kolegu-pieredzi
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/auglu-darza-atjaunosana-un-kopsana
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/graudaugi-ellas-augi-un-proteinaugi/prognoze-zemaku-graudaugu-razu
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/kopeja-lauksaimniecibas-politika/diskute-par-klp-vienkarsosanu
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/olas-un-putnu-gala/putnu-gripa-raisa-diskusijas
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/augli-un-darzeni/krievijas-embargo-sekas-darzkopjiem
http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/piens-un-piena-produkti/cer-uz-piena-tirgus-atdzivosanos
http://new.llkc.lv/lv/nozares/citi/kas-lauksaimniekiem-jazina-par-putnu-gripu
http://laukutikls.lv/nozares/partika/raksti/majrazosana-gan-veselibai-gan-garsas-baudijumam
http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/raksti/ll_kalendars_2015_5.pdf
http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/raksti/ll_kalendars_2015_5.pdf
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Iespēja iepazīties ar ZM organizēto reģionālo konferenču prezentācijām:  
aktualitātēm, jaunajiem nosacījumiem jaunajās programmās, tiešajiem maksājumiem, pārejas 

posma maksājumiem utt. Pievienotajā linkā visi materiāli un prezentācijas.  

http://laukutikls.lv/informativie-materiali-no-zemkopibas-ministrijas-konferencem-2015-gada 

 
 

 

LAD aktualitātes: 
 

 LLKC un LAD kopīgi rīkotie semināri lauksaimniekiem 2015.gada pavasarī 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/seminari-lauksaimniekiem-

505 … 

 Zaļināšana - Saskaņā ar ES regulu, no 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums par 

klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas būs 

cieši sasaistīts ar vienoto platības maksājumu (VPM). Saimniecībām obligāti būs jāizpilda 

zaļināšanas prakses, lai saņemtu VPM un zaļināšanas maksājumu. Ja tas netiks darīts, 

zaļināšanas maksājums tiks samazināts vai netiks izmaksāts. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/  

 E-pakalpojums "Sezonas laukstrādniem” http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-

kalendars/aktualitates/pieejams-e-pakalpojums-sezonas-laukstradnieki-507 …   

 Kā aizpildīt Lauku bloku precizēšanas pieteikumu? Paskaties LAD sagatavoto video! 

http://bitly.com/1BYJToC  

 Pieejama operatīvā informācija pasākumam ''Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās''  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/ 

 Pieejama arī rokasgrāmata lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma 

sagatavošanai! http://bit.ly/16clIbf  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-

attistibas-strategiju-istenosana-107 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Lauku ceļotājs aktivitātes: 

LOSP aicina piedalīties Lauku Ceļotājs / Baltic Country Holidays akcijā „ATVĒRTĀS DIENAS 

LAUKOS” 

http://www.losp.lv/node/3196 

http://laukutikls.lv/informativie-materiali-no-zemkopibas-ministrijas-konferencem-2015-gada
http://t.co/8WsLq1xA7Z
http://t.co/8WsLq1xA7Z
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://t.co/O4KZspcABB
http://t.co/O4KZspcABB
http://t.co/C4Q2mNc0Ia
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=59711df6&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/
http://t.co/AN0ZzOHSs7
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
http://www.losp.lv/node/3196
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Latvijas melioratoru biedrības aktivitātes: 

24.04.2015. pl.10.00  Ikšķiles Tautas namā, Lībiešu ielā 2, Ikšķilē. Latvijas melioratoru biedrība 

organizē mācību semināru: Meliorācijas sistēmu un upju hidrotehnisko būvju būvspeciālistiem 

profesionālās kompetences paaugstināšanai. 

 

Siera klubs aktivitātes: 

 23.aprīlī Madonas novadā "Siera klubs" organizē semināru "Latvijas produkcijas popularizēšana". 

 

LLMZA aktivitātes: 

·         20. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijā notiks LLMZA prezidija un Latvijas Zinātņu 

akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas locekļu kopsēde; 

·         23. – 24. aprīlī Jelgavā, LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē notiks 16. 

ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Economic Science for Rural Development”, kuras 

organizēšanā piedalās arī LLMZA locekļi. 
 

Latvijas Biškopības biedrības semināri: 

Seminārs Ludzā: tēma “Pavasara darbi dravā” lektors Armands Gumbris, š.g. 21. aprīlī, plkst. 

11.00, Tālavijas ielā 28, Ludzā; 

Seminārs Valmierā: tēma „Pavasara darbi dravā – praktiskā nodarbība” lektors Armands Gumbris, 

š.g. 3. maijā, plkst. 10.00, Mazkalnēnos, Kauguru pag., Beverīnas nov.; 

 

Seminārs „Kūdras humusvielu koncentrāts - graudaugu, kartupeļu, pākšaugu, dārzeņu un 

ogulāju ražīguma garantija Nr.1.”  

Rāmavā, izstādē ”Pavasaris 2015”, aicinām uz semināru „Kūdras humusvielu koncentrāts - 

graudaugu, kartupeļu, pākšaugu, dārzeņu un ogulāju ražīguma garantija Nr.1.” LOSP biedrs 

Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociācija, lai sekmētu Latvijas lauksaimniecības 

attīstību, izstādē ”Pavasaris 2015” (9.-12.aprīlis) aicina uz semināru par Kūdras humusvielu 

koncentrātu, organisko mēslošanas līdzekļu, lietošanu lauksaimniecībā visu kultūraugu ražības 

paaugstināšanai, vienlaicīgi, sekmējot augsnes auglību. 

http://www.losp.lv/node/3188 

 

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 Lauku foruma aktivitātes:  

 

No 2015. gada 3. līdz 5. jūnijam Līgatnē notiks starptautisks trīs dienu pasākums – Attīstības 

http://www.losp.lv/node/3188
http://www.losp.lv/node/3189
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forums, kas būs viens no nozīmīgākajiem notikumiem attīstības jomā Latvijas prezidentūras ES 

Padomē laikā. 120 kopienu aktīvistu un līderu, ekspertu, viedokļu līderu, politikas veidotāju un 

lēmumu pieņēmēju foruma centrālā tēma ir globalizācija – mijiedarbība starp lokālo un globālo; 

savas izpratnes veidošana par globālajiem problēmjautājumiem un to saikni ar mūsu katra ikdienas 

dzīvi un mūsu ikdienas izvēļu ietekmi uz globālajiem izaicinājumiem. 

Vairāk informācijas un darba kartība te: 

 http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/ 
 

 

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 

 

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 

http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/
mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

