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INFOLAPA Nr. 14 

 

LOSP: Marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu 

atbilstoši nozares vajadzībām 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) apzinājusi situāciju savu dalīborganizāciju 

vidū attiecībā par radīto ažiotāžu uz dažu lauksaimnieku organizāciju izteikto neapmierinātību par 

jauno kārtību Ministru kabineta noteikumu projektā „Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes 

nodokļa likmi dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, 

lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai 

mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”, kas paredz arī Latvijā, tāpat kā Lietuvā, 

Igaunijā un vēl 12 Eiropas Savienības valstīs ieviest marķēto dīzeļdegvielu. 

 http://www.losp.lv/node/3209 

 

Saeima galīgajā lasījumā pieņem grozījumus Profesionālās izglītības likumā 
Saeima ceturtdien, 23.aprīlī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā. 

Par likumprojekta virzību atbildīgās Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Jānis 

Vucāns iepriekš uzsvēra, ka profesionālās izglītības reformas mērķis ir sakārtot profesionālās 

izglītības sistēmu, ceļot šādas izglītības kvalitāti, padarot to atbilstošu darba tirgus prasībām, 

veicinot tās pieejamību, tai skaitā nodrošinot mobilitātes iespējas audzēkņiem, un tādejādi uzlabojot 

arī profesionālās izglītības iestāžu prestižu. 

Likumprojekts paredz, ka pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares ekspertu padomes 

darbību koordinēs Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, savukārt pārējās nozarēs 

ekspertu padomju darbību koordinēs Latvijas Darba devēju konfederācija. 

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/23362-saeima-galigaja-lasijuma-pienem-

grozijumus-profesionalas-izglitibas-likuma 

 

Plāno atvieglot dzīvnieku infekcijas slimību profilaktisko pasākumu īstenošanu  
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi jaunu Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu 

„Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”, kas aizstās šobrīd 

spēkā esošos MK 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 621 „Noteikumi par biodrošības 

pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”.  Ņemot vērā to, ka valstī ir atcelta ārkārtējā 

situācija saistībā ar ĀCM, jaunais noteikumu projekts paredz atvieglotas prasības mājas cūku 

turētājiem. Turpmāk cūku sugas dzīvnieku novietnēs, kas neatrodas ĀCM riska zonās, netiek 

paredzēta mājas cūku izkaušana, ja netiek ievēroti noteiktie biodrošības pasākumi. Noteikumu 

projekts paredz, ja cūku sugas dzīvnieku novietnēs netiks ievērotas biodrošības prasības, Pārtikas un 

veterinārajam dienestam būs tiesības aizliegt cūku sugas dzīvnieku pārvietošanu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/plano-atvieglot-dzivnieku-infekcijas-slimibu-profilaktisko-pasakumu-

is?id=4500 

 

Zemkopības ministrijā notiks seminārs par atbalstu investīcijām akvakultūrā 

Ceturtdien, 7. maijā, Zemkopības ministrijā (ZM) norisināsies seminārs par atbalsta saņemšanas 

iespējām investīcijām akvakultūrā Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. 

gadam pasākuma ietvaros. Semināru organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāšu ietvaros. 

http://www.losp.lv/node/3209
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/23362-saeima-galigaja-lasijuma-pienem-grozijumus-profesionalas-izglitibas-likuma
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/23362-saeima-galigaja-lasijuma-pienem-grozijumus-profesionalas-izglitibas-likuma
http://www.zm.gov.lv/presei/plano-atvieglot-dzivnieku-infekcijas-slimibu-profilaktisko-pasakumu-is?id=4500
http://www.zm.gov.lv/presei/plano-atvieglot-dzivnieku-infekcijas-slimibu-profilaktisko-pasakumu-is?id=4500
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Seminārs norisināsies Zemkopības ministrijas ēkā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. stāva 314. telpā 

no pulksten 11.00. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-notiks-seminars-par-atbalstu-investicijam-

akvaku?id=4499 

 

Izvērtē lauksaimniecības un mežsaimniecības iekļaušanu klimata pārmaiņu 

politikā 
Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā 22. un 23.aprīlī Zemkopības ministrijā Rīgā notika ES 

lauksaimniecības, mežsaimniecības un citas zemes izmantošanas maiņas ekspertu darba grupas 

(Expert Group on Agriculture, Forestry and Other Land Use, AFOLU) kārtējā sanāksme. AFOLU 

sanāksmēs, ko divas trīs reizes gadā organizē ES Padomē prezidējošā valsts, tiekas ES meža un 

lauksaimniecības ministriju eksperti. Tikšanās mērķis Rīgā ir sagatavot Apvienoto Nāciju 

organizācijas (ANO) Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām starptautisko sarunu procesā 

nepieciešamo ES dalībvalstu viedokli par lauksaimniecības un mežsaimniecības vietu 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) uzskaitē un klimata pārmaiņās.  

http://www.zm.gov.lv/presei/izverte-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-ieklausanu-klimata-

parmain?id=4501 

 

Cer uz truškopības atdzimšanu   
Latvijā panīkusī truškopība drīz atdzims, uzskata Grobiņas novada Medzes pagasta Elčuku 

saimnieks Edmunds Rubenis. Pašlaik trušu saimniekam ir maz, pieprasīti ir paipalu un vistu cāļi un 

olas. Pienesumu saimniecībā dod savvaļas zirgi un govis, vēsta reģionālais laikraksts Kursas Laiks. 

«Šobrīd man ir tikai kādas desmit apsēklotas trušu mātes. Bija laiki, kad mājās bija ap 250 trušu. 

Tad cilvēki sāka tirgot trušu gaļu par ceturtdaļu cenas un panīka visa nozare. Pamazām truši izzuda 

no saimniecībām. Cilvēki blēdījās, pārdodot krustojumus kā šķirnes trušus un iegūstot gaļu no 

ceturtās un piektās paaudzes krustojumiem, kas nebija kvalitatīva. Arī audzēšanā diletanti izcēlās. 

Mēģināja trusi barot ilgāk, lai smagāks,» par nejēdzībām truškopībā spriež saimnieks. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/cer-uz-truskopibas-atdzimsanu-431385 

 

Pētījums: Bioloģiskā pārtika mēnesī vienam cilvēkam izmaksā nepilnus 30 eiro 

dārgāk (Dienas bizness) 
Veselīgas pārtikas pamatgrozs no bioloģiskiem produktiem vienam cilvēkam mēnesī izmaksā tikai 

par 30 eiro dārgāk, secināts Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA) veikatjā 

pētījumā. Pētījums tika veikts 2015. gada februārī un martā, un tika salīdzināti Latvijas lielveikalu 

ķēdēs - Rimi, Maxima un Elvi iegādājamie produkti ar bioloģiskajiem produktiem, kas nopērkami 

gan šajos pašos lielveikalos, gan iegādājami ekoveikalos un Tiešās pirkšanas pulciņos. Kopumā 

veiktais salīdzinājums rāda, ka bioloģisko un nebioloģisko produktu cenas pakāpeniski tuvinās, un 

priekšstats par bioloģiskās pārtikas pārmērīgi uzpūstajām cenām drīzāk ir mīts. Starpība, aplūkojot 

salīdzināto grozu, ir nepilni 30 eiro mēnesī, norāda LBLA vadītājs Gustavs Norkārklis. 

http://www.db.lv/…/petijums-biologiska-partika-menesi-viena… … 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: Jāstiprina patērētāju uzticēšanās 

bioloģiskajai ražošanai 
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs oficiālā darba vizītē apmeklēja Vīni (Austriju). Jānis Dūklavs 

tikās ar Austrijas lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdens saimniecības ministru Andre 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-notiks-seminars-par-atbalstu-investicijam-akvaku?id=4499
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrija-notiks-seminars-par-atbalstu-investicijam-akvaku?id=4499
http://www.zm.gov.lv/presei/izverte-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-ieklausanu-klimata-parmain?id=4501
http://www.zm.gov.lv/presei/izverte-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-ieklausanu-klimata-parmain?id=4501
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/cer-uz-truskopibas-atdzimsanu-431385
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/cer-uz-truskopibas-atdzimsanu-431385
http://www.db.lv/razosana/partika/petijums-biologiska-partika-menesi-vienam-cilvekam-izmaksa-nepilnus-30-eiro-dargak-431316?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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Ruprehteru (Andrä Rupprechter), lai pārrunātu pašlaik aktuālos ES lauksaimniecības jautājumus, 

galvenokārt - bioloģiskās lauksaimniecības regulas priekšlikumu. Zemkopības ministrs Jānis 

Dūklavs sarunās uzsvēra, ka Latvijai kā ES Padomē prezidējošai valstij bioloģiskās 

lauksaimniecības regulas priekšlikums ir viena no prioritātēm. “Esam apņēmušies savu pilnvaru 

termiņa laikā panākt vienošanos par vispārēju pieeju Padomē šās regulas priekšlikumam,” viņš 

teica. Ministrs atzīmēja, ka Latvijas prezidentūras laikā ir sasniegts nozīmīgs progress kopīgajā 

darbā pie regulas priekšlikuma un patlaban turpinās darbs pie jutīgajiem jautājumiem, it īpaši 

neatļauto produktu atliekvielu klātbūtni un kontroles sistēmu. Vēl nepieciešams precizēt 

kompromisa teksta galīgo redakciju, kuru plānots skatīt Lauksaimniecības un zivsaimniecības 

ministru padomes sanāksmē maijā.  

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-jastiprina-pateretaju-uzticesanas-

bi?id=4505 

 

Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai 
No šodienas, 20.aprīļa, līdz 22.maijam ir iespējams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu 

atbalsta maksājumus par platībām par 2015.gadu. Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22.maija, tiks 

piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu 

iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15.jūnijs. Ja iepriekšējos gados beigu termiņš 

iesniegumu pieņemšanai bez samazinājuma sankcijām bija 15.maijs, tad šogad, ņemot vērā to, ka ir 

ļoti daudzas izmaiņas platību maksājumu saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu nedēļu līdz 

22.maijam. LAD aicina ņemt vērā, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vēlēsies saņemt mazā 

lauksaimnieka atbalstu, iesniegumu iesniegšanas gala termiņš ir 15.jūnijs un līdz šim termiņam 

netiks piemēroti atbalsta samazinājumi. Pēc 15.jūnija pieteikties mazā lauksaimnieka atbalstam 

nebūs iespējams. Svarīgi atcerēties, ka pieteikšanās mazā lauksaimnieka atbalstam ir iespējama tikai 

2015.gadā. 

http://www.losp.lv/node/3206 

 

Spēkoties ar govs pienu nespēj (Dienas bizness) 
Perspektīvā kazkopības nozare pašlaik «veģetē» lielākoties mājražošanas līmenī; bez pārstrādes 

iespējām maz izredžu attīstīties, trešdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. Savulaik kazas Latvijā 

sauktas par «Staļina govīm», savukārt mūsdienās nozare ir maza un neattīstīta, lai gan kazu skaits 

kopš 2005. gada palielinājies vairāk nekā divas reizes. Latvijā ir desmit saimniecību, kur kazu skaits 

ir no 100 līdz 200 un tikai divas, kur kazu ir līdz 300, liecina Lauksaimniecības datu centra aktuālā 

statistika. Kazas audzē pienam, gaļai, ciltsdarbam, taču ir iespējas arī vilnas iegūšanai, turklāt kazas 

ir labas pļavu noganītājas, norāda Latvijas Kazkopības biedrībā. Tā prognozē, ka līdz 2020. gadam 

piena kazu skaits Latvijā palielināsies līdz 20 tūkst., savukārt gaļas kazas varētu sasniegt piecus 

tūksošus. Biedrība nospraudusi mērķi šajā laikā palielināt saražotās produkcijas daudzumu un 

izveidot vismaz vienu – mūsu valstī pirmo – kazas piena pārstrādes uzņēmumu. 

http://www.db.lv/…/l…/spekoties-ar-govs-pienu-nespej-431200/ 

 

Krievija sarežģījusi savu kviešu eksportu  (Dienas bizness) 
Krievijas lēmumi var atspēlēties šīs valsts lauksaimniekiem, piektdien raksta laikraksts Dienas 

Bizness.  

Šogad Krieviju gaida recesija, un tādējādi valsts mēģina pieņemt dažādus lēmumus saistībā ar vēlmi 

ekonomikas lejupslīdes laiku padarīt vieglāku vienkāršajiem iedzīvotājiem. Tiesa gan, Krievijas 

gadījumā samērā izteikti var runāt par to, ka, ar deķīti nosedzot kādu lauku, cita daļai tas vairs 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-jastiprina-pateretaju-uzticesanas-bi?id=4505
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-jastiprina-pateretaju-uzticesanas-bi?id=4505
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/mazo-lauksaimnieku-atbalsta-shema-193
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/mazo-lauksaimnieku-atbalsta-shema-193
http://www.losp.lv/node/3206
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/spekoties-ar-govs-pienu-nespej-431200/
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nepietiek. Viss notiekošais liecina, ka samērā interesanti laiki varētu gaidīt arī Krievijas 

lauksaimniekus. Proti, Krievija vēloties nodrošināt situāciju, lai valstī graudu izstrādājumi paliek 

lēti, ierobežojusi savu graudu eksportu, uzsverot, ka valstī izaudzētajam vispirms jāapmierina 

vietējo iedzīvotāju vajadzības. 

http://www.db.lv/…/krievija-sarezgijusi-savu-kviesu-eksport… 

 

Dārzeņu sēklas sadārdzina pa pilienam (Dienas bizness) 
Profesionālo sēklu piegādātāji gadu no gada mērķtiecīgi palielina cenas par dažiem procentiem, ko 

spiesti amortizēt Latvijas lauksaimnieki, piektdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.  Profesionālo 

sēklu aktīvākā tirdzniecība šogad jau ir noslēgusies, norāda profesionālo sēklu tirgotāja SIA Ir 

īpašnieks Aivars Presnikovs. Lauksaimniecības un dārzkopības preču tirdzniecības uzņēmuma 

Agrimatco Latvia vadītāja Māra Bisniece atzīst, ka sēklu tirdzniecība turpinās Latgalē, kamēr citos 

reģionos tā pamazām jau beidzas. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/darzenu-seklas-sadardzina-pa-pilienam-431371 

 

 

Slēptā lobēšana Eiropā atver durvis korupcijai  
Slēptā lobēšana Eiropā atver durvis korupcijai. Pētījums, kas veikts 19 valstīs Eiropā un 3 Eiropas 

Savienības institūcijās, parāda lobētāju slēpto ietekmi politikā visā reģionā un Briselē. Berlīne, 

2015.gada 15. aprīlis  – Organizācija Transparenacy International norāda, ka Eiropai ir steidzami 

nepieciešama reforma lobēšanas jomā. Jaunākais ziņojums, ko sagatavojis starptuatiskais 

pretkorupcijas tīkls, kas balstīts uz pētījumiem, kas veikts 19 Eiropas valstīs, secina, ka tikai 

septiņās no tām ir atbilstoša likumdošana vai normatīvie akti, kas regulē lobētāju darbu. Pārējās 

valstīs tiek pieļauta gandrīz neierobežota ekonomisku interešu ietekme pār eiropiešu ikdienu. 

http://delna.lv/2015/04/15/slepta-lobesana-eiropa-atver-durvis-korupcijai/ 

 

Jelgavas novada z/s “Vībotnes” novāc šogad pirmo zemeņu ražu  
Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta saimniecībā “Vībotnes” svētdien novāca pirmo zemeņu 

ražu. Šogad pirmās zemenes nogatavojušās nedaudz vēlāk nekā pērn, kad pirmās sarkanās ogas 

kastītē sagūla jau 16. aprīlī. Tiesa, pati pirmā sārtulīte jau bija gatava 11. aprīlī. “Vībotņu” 

saimniece Gita Ratniece stāsta, ka pagājušajā gadā bijis siltāks un saulaināks, tāpēc ogas sārtojās 

agrāk, turpretī šogad ir pamaz saules un siltuma. Pirmās zemeņu ražas parasti mērāmas gramos un 

kilogramos, tās gaidāmas pēc aptuveni trim nedēļām. “Vībotņu” saimnieki izaudzēto realizē 

galvenokārt Kalnciema ielas tirdziņā Rīgā, kas notiek sestdienās. 

http://www.la.lv/pirmas-zemenes-sogad-vibotnes/ 

 

 

LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Meža īpašnieku biedības valdes 

priekšsēdētājs Arnis Muižnieks (Dienas bizness) Nozare valstij var sniegt vairāk  
Meža nozares sekmīgai attīstībai ir vajadzīga politiķu izpratne un arī konkrēti lēmumi, kas radītu 

ieguvumus gan biznesam, gan arī valsts budžetam Tādu nākotnes vīziju Saeimas Ilgtspējīgas 

attīstības komisijas sēdē iezīmēja Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps 

Klauss. Viņš aicināja parlamentāriešus ieviest reverso PVN maksāšanas kārtību koksnes 

blakusproduktiem – šķeldai, zariem, skaidām. «Ieguvums no šāda soļa būtu ne tikai godīgāka 

konkurence, zūd arī PVN izkrāpšanas iespējas, samazinās aplokšņu algu avoti un budžeta ienākumu 

http://www.db.lv/razosana/partika/krievija-sarezgijusi-savu-kviesu-eksportu-431369
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/darzenu-seklas-sadardzina-pa-pilienam-431371
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/darzenu-seklas-sadardzina-pa-pilienam-431371
http://delna.lv/2015/04/15/slepta-lobesana-eiropa-atver-durvis-korupcijai/
http://delna.lv/2015/04/15/slepta-lobesana-eiropa-atver-durvis-korupcijai/
http://www.la.lv/pirmas-zemenes-sogad-vibotnes/
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kāpums aptuveni par 5 milj. eiro,» uzsvēra K. Klauss. Reversā PVN maksāšanas kārtība (valsts 

makā PVN maksā nevis pārdevējs, bet gan pircējs) darījumos ar kokmateriāliem ir sevi pierādījusi 

kopš 2000. gada, taču šo kokmateriālu klāstā nav iekļauti koksnes blakusprodukti. «Tikko sazinājos 

ar Finanšu ministriju, kura šo reversā PVN piemērošanu darījumiem ar kokmateriāliem uz nākamo 

periodu un arī šķeldai un zariem jau saskaņo ar Eiropas Komisiju,» piezīmēja Saeimas deputāts 

Dzintars Zaķis. Viņaprāt, saņemot pozitīvu Eiropas Komisijas atbildi, šo jautājumu var atrisināt ar 

grozījumiem PVN likumā pat steidzamības kārtībā. Savukārt K. Klauss atgādināja, ka viss ir un būs 

Saeimas deputātu ziņā. 

http://www.db.lv/…/…/nozare-valstij-var-sniegt-vairak-431303 … 

 

 

Linkopībai neredz ekonomisko pamatojumu, vajadzīga kooperācija 
Pēc tam kad “LA” atklāja – Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē viesiem kā suvenīri 

tiek dāvinātas linu šalles, kas tapušas Lietuvā no Baltkrievijā audzētiem liniem, nolēmām izpētīt, 

kāpēc pašu mājās linkopība buksē un kad var cerēt uz šīs tik senās nozares atdzimšanu. Rēzeknes 

linu pārstrādes uzņēmuma “Baltiks East” valdes priekšsēdētājs Valērijs Šindlers ir tas uzņēmējs, 

kurš pirms vairākiem gadiem loloja ambiciozu ieceri attīstīt jaunu linu pārstrādes uzņēmumu un 

izvērst linkopību Latgalē. Taču ambiciozi sāktā linu atdzimšanas programma pagaidām nav devusi 

gaidīto rezultātu. Latvijas neatkarības gados linu platības sarukušas līdz minimumam – 

salīdzinājumā ar padomju gadiem samazinājums ir simtiem reižu. Paši lauksaimnieki atzīst, ka 

garšķiedras linu audzēšanai pagaidām neredz ekonomisko pamatojumu. 

http://www.la.lv/zilie-lini-zied-vien-acis/ 

 

 

LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs 

Jānis Šolks ( Latvijas Avīze ): Vidējā piena iepirkuma cena martā pieaug par 

0,9%; gada laikā sarūk par 36,6%  
Latvijā vidējā piena iepirkuma cena šogad martā salīdzinājumā ar februāri ir pieaugusi par 0,9%, 

savukārt gada laikā tā ir sarukusi par 36,6%, pastāstīja Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības 

(LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks. Viņš norādīja, ka martā vidējā piena iepirkuma cena bija 

223 eiro par tonnu, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar februāri, tostarp lielāks nekā prognozēts. 

“Marta mēnesī un aprīļa sākumā bija zināma tirgus atdzīvošanās, un tāpēc arī nedaudz cena 

pieauga, bet šobrīd atkal viss ir atpakaļ. Situācija industriālo piena produktu tirgū ir, es teiktu, 

kritiska. Cenas ir tiešām zemas,” sacīja Šolks. 

http://www.la.lv/videja-piena-iepirkuma-cena-marta-pieaug-…/ … 

 

 

Uzņēmējs: Indija Latvijas pārtikas ražotājiem ir jaunā Ķīna  
Par perspektīvu tirgu Latvijas pārtikas ražotājiem var izvērsties Indija, kas ar 1,2 miljardiem 

iedzīvotāju ir viens no lielākajiem tirgiem pasaulē, turklāt vidusšķira ar salīdzinoši augstiem 

ienākumiem augs no pašreizējiem 250 miljoniem līdz 600 miljoniem 2025.gadā, atzina Indijas-

Baltijas biznesa padomes vadītājs Mārtiņš Spravņiks. «Indija ir jaunā Ķīna, turklāt izredzes ir vēl 

labākas, jo tirgus aug vēl straujāk, īpaši attiecībā uz piena produktiem, kas Indijā ir vitāla dzīves 

sastāvdaļa, bet cenas - ļoti augstas. Piemēram, importa siera cena var sasniegt ap 80 eiro par 

kilogramu. Tikmēr Eiropas uzņēmumu konkurence Indijā ir niecīga, tādēļ ražotājiem, kuriem 

http://www.db.lv/razosana/mezsaimnieciba/nozare-valstij-var-sniegt-vairak-431303
http://www.la.lv/zilie-lini-zied-vien-acis/
https://www.facebook.com/pages/Latvijas-Av%C4%ABze/332382020128981
http://www.la.lv/videja-piena-iepirkuma-cena-marta-pieaug-par-09-gada-laika-saruk-par-366/
http://www.db.lv/razosana/uznemejs-indija-latvijas-partikas-razotajiem-ir-jauna-kina-431131
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izdodas noslēgt līgumus ar sadarbības partneriem, ir labas iespējas. Indijā mainās ēšanas paradumi, 

ar katru gadu vismaz par 10% aug pieprasījums visos segmentos, it īpaši šokolādes, spageti, sulu 

segmentā, tādēļ - jo ātrāk ielikt kāju durvīs, jo labāk,» sacīja uzņēmējs 

http://www.db.lv/razosana/uznemejs-indija-latvijas-partikas-razotajiem-ir-jauna-kina-431131 

 

 

Galvenie ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes rezultāti 
Daudzgadu plāns Baltijas jūras zvejniecībai. Ministru padome 20.aprīlī Luksemburgā vienojās par 

vispārējo pieeju daudzgadu pārvaldības plānam Baltijas jūras mencas, reņģes un brētliņas 

krājumiem. Daudzgadu pārvaldības plāna mērķis ir nodrošināt Baltijas jūras zivju resursu 

ilgtspējīgu izmantošanu. Ar šo plānu tiek piedāvāta jauna pieeja, ņemot vērā ietekmi uz vidi un 

zivju krājumu bioloģisko sugu mijiedarbību. Daudzgadu plāna ieviešana būs sava veida 

izmēģinājums jaunas paaudzes plāniem, kas balstīsies uz principiem, par kuriem vienojusies 

Padome un Eiropas Parlaments. 

http://www.zm.gov.lv/presei/galvenie-es-lauksaimniecibas-un-zivsaimniecibas-ministru-padomes-

rezul?id=4492 

 

Dīzeļdegvielas marķēšana ir atbalstāma, uzskata LOSP  (Delfi.lv ) 

Dīzeļdegvielas marķēšana ir atbalstāma un sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu 

atbilstoši jomas vajadzībām, pavēstīja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) 

sabiedrisko attiecību speciāliste Krista Garkalne.  Viņa norādīja, ka LOSP apzinājusi situāciju 

dalīborganizāciju vidū attiecībā par radīto ažiotāžu uz dažu lauksaimnieku organizāciju izteikto 

neapmierinātību par jauno kārtību Ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredz kārtību, kādā 

lauksaimniecības produkcijas ražotājs piesakās akcīzes nodokļa atbrīvojumam dīzeļdegvielai un to 

saņem. Tas paredz Latvijā, tāpat kā Lietuvā, Igaunijā un vēl 12 Eiropas Savienības valstīs, ieviest 

marķēto dīzeļdegvielu. 

http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/dizeldegvielas-markesana-ir-atbalstama-uzskata-

losp.d?id=45850445 

 

 

Dižķuņķos jau nobrieduši redīsi (Dienas bizness) 
Pirmā šāgada raža jau vācama Otaņķu pagasta Dižķuņķos. Siltumnīcā nobrieduši redīsi un mazāk 

populārie, bet veselīgie spināti, vēsta reģionālais laikraksts Kursas Laiks. Dižķuņķu siltumnīcā zaļo 

stādiņi – bietes, dilles, salāti. Pirmās lapiņas izdzinuši kāpostu dēsti, tomāti vēl mazi, bet gurķi drīz 

būs stādāmi. To sēšanai kasetnēs izmantota speciāla ierīce, ko darbina ar putekļu sūcēju. Vācama 

jau pirmā raža – redīsi un spināti. Saimniece Gunta Radomišķe tos iesējusi februāra beigās 

neapkurināmā siltumnīcā un audzē bez miglošanas un ķimikālijām. Abas aukstumizturīgās kultūras 

varot sēt plus divu, trīs grādu temperatūrā. 

http://www.db.lv/…/l…/dizkunkos-jau-nobriedusi-redisi-431222 … 

 

 

 

 

http://www.db.lv/razosana/uznemejs-indija-latvijas-partikas-razotajiem-ir-jauna-kina-431131
http://www.zm.gov.lv/presei/galvenie-es-lauksaimniecibas-un-zivsaimniecibas-ministru-padomes-rezul?id=4492
http://www.zm.gov.lv/presei/galvenie-es-lauksaimniecibas-un-zivsaimniecibas-ministru-padomes-rezul?id=4492
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/dizeldegvielas-markesana-ir-atbalstama-uzskata-losp.d?id=45850445
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/dizeldegvielas-markesana-ir-atbalstama-uzskata-losp.d?id=45850445
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/dizkunkos-jau-nobriedusi-redisi-431222
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SPRK: Rosinājums enerģijas tarifos ietvert izmaksas par energoefektivitātes 

pasākumiem radīs netaisnīgus apstākļus Dienas Bizness- Žanete Hāka  
 

Ekonomikas ministrijas izstrādātais Energoefektivitātes likumprojekts paredz galalietotājiem 

īstenoto energoefektivitātes pasākumu izmaksas, kas radušās sadales sistēmas operatoram vai 

enerģijas mazumtirgotājam (kuram saistoša valsts energoefektivitātes pienākuma shēma), iekļaut 

enerģijas tarifos atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātajai 

metodikai.  SPRK uzskata, ka šāds likumprojektā ietvertais nosacījums radīs nevienlīdzīgus un 

netaisnīgus apstākļus, kad par vienam galalietotājam veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem 

maksās visi galalietotāji, tai skaitā tie, kam šādi pasākumi nav un nebūs nepieciešami vai kuri jau ir 

veikuši šos pasākumus par saviem finanšu līdzekļiem, informē komisijas pārstāvji.  

Regulatora ieskatā sadales sistēmas operators vai enerģijas mazumtirgotājs, kuram ir saistoša valsts 

energoefektivitātes pienākuma shēma, radušās izmaksas par energoefektivitātes pasākumiem pie 

galalietotāja pēc to īstenošanas var iekļaut konkrētā galalietotāja enerģijas maksā, nevis sadales vai 

pārvades sistēmas tarifā. Tādējādi tas būtu atsevišķs maksājums par energoefektivitātes 

pasākumiem konkrētam galalietotājam, kam šie energoefektivitātes pasākumi ir veikti. Līdzīgi kā 

tas ir noteiks Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs papildu 

sabiedrisko pakalpojumu tarifiem aprēķina maksu par rēķinu izsniegšanu tiem lietotājiem, kuri 

izvēlējušies tiešos norēķinus. 

http://www.db.lv/…/sprk-rosinajums-energijas-tarifos-ietver… … 

 
 

 

LAD aktualitātes: 
 

 Svarīgi informācija tiem, kuri atbalstam vēlas pieteikt Eiropas Savienības nozīmes zālāju 

biotopus http://www.losp.lv/node/3228 

 Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai http://www.lad.gov.lv/lv/par-

mums/jaunumi/preses-relizes/sakas-pieteiksanas-platibu-maksajumu-sanemsanai-514 

 Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2015. Gadā 

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

maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513  

 27.04. - Sākas pieteikšanās pasākumam "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/22-10-

akvakultura-kas-nodrosina-vides-pakalpojumus-185 

 7.maijā Sākas pieteikšanās pasākumam " Atbalsts LEADER vietējai attīstībai un Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (stratēģijas)" http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-

virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana-%28strategijas%29-192 

 LLKC un LAD kopīgi rīkotie semināri lauksaimniekiem 2015.gada pavasarī 

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

505 … 

http://www.db.lv/razosana/sprk-rosinajums-energijas-tarifos-ietvert-izmaksas-par-energoefektivitates-pasakumiem-radis-netaisni-431239
http://www.losp.lv/node/3228
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/sakas-pieteiksanas-platibu-maksajumu-sanemsanai-514
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/sakas-pieteiksanas-platibu-maksajumu-sanemsanai-514
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=1bf8ae8d&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/22-10-akvakultura-kas-nodrosina-vides-pakalpojumus-185
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/22-10-akvakultura-kas-nodrosina-vides-pakalpojumus-185
Sākas%20pieteikšanās%20pasākumam%20%22%20Atbalsts%20LEADER%20vietējai%20attīstībai%20un%20Sabiedrības%20virzītas%20vietējās%20attīstības%20stratēģiju%20īstenošana%20(stratēģijas)%22
Sākas%20pieteikšanās%20pasākumam%20%22%20Atbalsts%20LEADER%20vietējai%20attīstībai%20un%20Sabiedrības%20virzītas%20vietējās%20attīstības%20stratēģiju%20īstenošana%20(stratēģijas)%22
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana-%28strategijas%29-192
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana-%28strategijas%29-192
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana-%28strategijas%29-192
http://t.co/8WsLq1xA7Z
http://t.co/8WsLq1xA7Z
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 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 laukstrādniekiem” 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 ceļotāja aktivitātes: 

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

LAUKOS” 

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

 

Stādu biedrības aktualitātes:  

1.un2. maijā Siguldas Svētku laukumā notiks 12. Latvijas Stādu parāde, kuru organizē Stādu 

audzētāju biedrība, sadarbībā ar Siguldas novada domi. http://www.losp.lv/node/3222 

 

Siera klubs aktivitātes: 

7.maijā seminārs Ogres tehnikumā "Meistara diena" 100 topošajiem pavāriem 

9.maijā Skrundā Kurzemes reģionālais konkurss "Siera un maizes svētku sāļā torte" 

 

LLMZA aktivitātes: 

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

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

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
http://www.losp.lv/node/3222
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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 

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 
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