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INFOLAPA Nr. 44 
 

LOSP viedoklis Dienas bizness rakstā "Lauku uzņēmēju TOP: Cūkkopji atdzesē 

nozari"  

2013. gadā ar zaudējumiem strādājuši deviņi no TOP 100 lauksaimniecības uzņēmumiem, pērn – 

jau 19; šogad peļņas krituma tendence turpinās, ceturtdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. Pelnošie 

uzņēmumi no TOP 100 vidus 2014. gadā nopelnījuši 25,64 milj. eiro, bet gadu iepriekš – 42,31 milj. 

eiro. Nozares flagmanis a/s Agrofirma Tērvete savu statusu pēc apgrozījuma nezaudēja arī 2014. 

gadā, lai arī strādāja ar 93 tūkst. eiro lieliem zaudējumiem. Šo laiku uzņēmums vērtē kā ilgtermiņa 

dzīvotspējas pārbaudes gadu gan piena krīzes, gan dabas gāzes cenas krituma un nodokļu sloga 

pieauguma dēļ, iepriekš DB skaidroja Agrofirma Tērvete vadītājs Dainis Dominieks. Arī 2015. gadu 

tērvetnieki plāno pabeigt ar līdzīgiem rezultātiem. Uzņēmumā šogad veikta alus darītavas 

rekonstrukcija, kvasa ražošanas līnijas izveide, lielfermas Tērces otrās kārtas un elektroenerģijas 

ražotnes būve. Daudznozaru uzņēmuma saimnieciskā darbība veidota kā noslēgta cikla 

lauksaimnieciskā ražošana; jomas viena otru papildina, uzlabojot kopējo rezultātu. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/lauku-uznemeju-top-cukkopji-atdzese-nozari-

442521 …  

 

Vai viegli būt biopārtikas patriotam (Latvijas Avīze) 
Ko darīt, ja sakārojas ogu? Neizvēlīgam patērētājam šādi jautājumi nerodas – pastiep tik roku un 

paņem veikalā no plaukta, ko vien sirds vēlas. Tiešās pirkšanas pulciņiem izšķiršanās par labu 

biopārtikai ir viens no kustības stūrakmeņiem, tomēr brīdī, kad cerētais ekoprodukts nav pieejams 

un tā vietā tiek piedāvāts “parastais”, rūpīgi būvētajā konstrukcijā var rasties plaisas. Tad ir 

jānospiež bremze, lai palūkotos, kurp mēs ejam, saka kustības iniciatore Zane Ruģēna. 

http://www.la.lv/vai-viegli-but-biopartikas-patriotam/ 

 

Piena vietā izsoļu nams (Dienas bizness) 
Situācija piena lopkopībā joprojām ir kritiska, lai arī dažviet piena iepirkuma cena pārsniedz 20 eiro 

centus par kilogramu, tā joprojām ir zem pašizmaksas, ceturtdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.  

Šogad Latvijā ar piensaimniecību pārtraukušas nodarboties teju 800 zemnieku saimniecības, taču 

slaucamo govju skaits ir palicis nemainīgs, šobrīd to ir aptuveni 166,3 tūkstoši. Daudzas 

saimniecības pārstrukturē savu biznesu. Z/s Kalna Dambrāni, kura izceļas ar lielākajiem piena 

izslaukumiem, plāno sākt vaislas buļļu audzēšanu un būvēt izsoļu namu. 

http://www.db.lv/…/lauksaimn…/piena-vieta-izsolu-nams-442536? 

 

Plāno izmaiņas Aizsargjoslu likumā 
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi grozījumus Aizsargjoslu likumā, kas paredz mainīt 

aizsargjoslas platumu gar virszemes ūdensobjektiem, kur aizliegts lietot mēslošanas līdzekļus un 

ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus. Grozījumi paredz noteikt divus metrus platu joslu gar 

virszemes ūdensobjektiem un vienu metru platu joslu gar pašvaldību nozīmes koplietošanas, 

koplietošanas un viena īpašuma novadgrāvi, kuru nedrīkst apstrādāt un kurā nav atļauts audzēt 

lauksaimniecības kultūraugus un lietot mēslošanas līdzekļus un augu aizsardzības līdzekļus. 

http://www.losp.lv/node/3673 

 

https://t.co/3YGHVehaTh
https://t.co/3YGHVehaTh
http://www.la.lv/vai-viegli-but-biopartikas-patriotam/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piena-vieta-izsolu-nams-442536
http://www.losp.lv/node/3673
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Valkā atbalsta vietējos ražotājus (Dienas ziņas )10. decembrī  
Zemniekiem un mājražotājiem savas produkcijas pārdošanai attālākos novados nākas meklēt 

risinājumus noieta tirgum. Viena no iespējām ir kooperācija, lai tādējādi samazinātu loģistikas 

izmaksas. Valkas novadā šāda iespēja rasta, vietējo ražotāju atbalstam izveidojot biedrību 

«Ziemeļgarša». Stāsta Vidzemes TV. 

Skatīt te: http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/10.12.2015-valka-atbalsta-vietejos-razotajus.id61668/  

 

 

Saeima pieņem 2016.gada valsts budžetu (Dienas bizness) 
Saeima pirmdien, 30.novembrī, galīgajā lasījumā pieņēma 2016.gada valsts budžeta likumu, vidēja 

termiņa budžeta ietvara likumu, grozījumus 23 likumos un vienu jaunu likumu. Kā budžeta 

prioritātes nākamgad izvirzītas valsts iekšējās un ārējās drošības stiprināšana, veselības aprūpes 

pieejamības uzlabošana, kā arī izglītības kvalitātes uzlabošana.  2016.gada konsolidētā budžeta 

izdevumi plānoti 7,69 miljardu eiro apmērā, kas salīdzinājumā ar šo gadu ir par turpat 215 

miljoniem lielāki, savukārt ieņēmumi paredzēti par 148 miljoniem lielāki, sasniedzot 7,4 miljardus 

eiro. Budžeta deficīts plānots viena procenta apmērā no iekšzemes kopprodukta, liecina Finanšu 

ministrijas informācija.  

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1396&newsid=98427 

 

Konkurss „Gada labākais kooperatīvs” 
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) organizē konkursu "Gada labākais 

lauksaimniecības/ mežsaimniecības kooperatīvs 2015". Konkursa mērķis ir noskaidrot 

veiksmīgākās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS) un mežsaimniecības 

pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (MPKS), kā arī veicināt Latvijas lauksaimniecības 

kooperatīvu atpazīstamību, popularitāti un paaugstināt zemnieku motivāciju kooperēties. 

Šajā gadā balsošana notiks tikai interneta lapā http://balso.llka.lv. 

 

Svētki pie Latvijā audzētām eglītēm (Dienas bizness) 
Ziemassvētku eglīšu audzēšana Latvijā ir samērā jauna nozare, kura pašlaik balstās uz 

Rietumeiropas pircēju pierasījuma apmierināšanu, perspektīvu redz arī jaunajās ES dalībvalstīs, 

pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. Ziemassvētkus svin daudzviet pasaulē, taču dažādu 

subjektīvu un objektīvu iemeslu dēļ Ziemassvētku kociņu audzēšana Latvijā nav plaši izplatīta. 

Latvija vairāk bijusi šo kociņu importētājvalsts nevis eksportētāja, tomēr ar katru gadu šī situācija 

lēnām mainās. 

http://www.db.lv/razosana/mezsaimnieciba/svetki-pie-latvija-audzetam-eglitem-

442312?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Veicinās zināšanu apguvi lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un 

mežsaimniecības nozarē iesaistītajām personām 
8. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas 

nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā “Zināšanu pārneses un 

informācijas pasākumi”. Noteikumu projekts izstrādāts, lai veicinātu zināšanu apguvi, labās prakses 

nodošanu un pieredzes apmaiņu lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un mežsaimniecības nozarē 

iesaistītajām personām. Noteikumu projekts paredz sniegt atbalstu zināšanu pārneses un 

informācijas apakšpasākumiem: “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, “Atbalsts 

http://ltv.lsm.lv/lv/zinas/dienas-zinjas/
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/10.12.2015-valka-atbalsta-vietejos-razotajus.id61668/
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1396&newsid=98427
http://www.llka.lv/
http://balso.llka.lv/
http://www.db.lv/razosana/mezsaimnieciba/svetki-pie-latvija-audzetam-eglitem-442312?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/mezsaimnieciba/svetki-pie-latvija-audzetam-eglitem-442312?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” un “Atbalsts saimniecību un mežu 

apmeklējumiem”. Plānots, ka atbalsts sekmēs lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares 

konkurētspēju, uzlabojot uzņēmumu produktivitāti, produkcijas noietu vietējā un starptautiskajā 

tirgū. 

http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-zinasanu-apguvi-lauksaimniecibas-partikas-razosanas-un-

mezsai?id=5091 

Veicinās konsultāciju pakalpojumu sniegšanu lauksaimniecības un 

mežsaimniecības nozarē iesaistītajām personām 

8. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas 

nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Konsultāciju 

pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” 

apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. Noteikumu 

projekts izstrādāts, lai nodrošinātu iespēju lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē 

iesaistītajām personām saņemt individuālus konsultāciju pakalpojumus. 

http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-konsultaciju-pakalpojumu-sniegsanu-lauksaimniecibas-un-

mezsai?id=5090 

 

  
 

 

Pasākumi: 

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

Turpinot gadskārtējās konferences tradīciju LLU Lauksaimniecības fakultāte un Latvijas Agronomu 

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

iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas speciālistus, konsultāciju dienesta darbiniekus, 

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

lauksaimniecības speciālistus. 

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

 
 

 

LAD aktualitātes: 
 

 

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

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

 Noslēdzies Sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīma periods  

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/nosledzies-sezonas-laukstradnieka-

ienakuma-nodokla-rezima-periods-578 

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

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

 Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2015. gadā 

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

maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513  

http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-zinasanu-apguvi-lauksaimniecibas-partikas-razosanas-un-mezsai?id=5091
http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-zinasanu-apguvi-lauksaimniecibas-partikas-razosanas-un-mezsai?id=5091
http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-konsultaciju-pakalpojumu-sniegsanu-lauksaimniecibas-un-mezsai?id=5090
http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-konsultaciju-pakalpojumu-sniegsanu-lauksaimniecibas-un-mezsai?id=5090
http://www.losp.lv/node/3670
http://www.losp.lv/node/3661
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/nosledzies-sezonas-laukstradnieka-ienakuma-nodokla-rezima-periods-578
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/nosledzies-sezonas-laukstradnieka-ienakuma-nodokla-rezima-periods-578
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-mezsaimniecibai-eur-9-500-000-558
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-mezsaimniecibai-eur-9-500-000-558
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/informativais-materials-platibu-maksajumu-sanemsanai-2015-gada-513
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LDC aktualitātes: 

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

jāpasūta identifikācijas līdzekļi. 

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

pasūtīt LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā. 

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

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

tel. 67095064, 

mob. 26352914 LMT 

mob. 28891636 TELE2 

 

Par kritušo dzīvnieku izslēgšanu 
Informējam, ja nobeigušies dzīvnieki tiek atdoti dzīvnieku savācējuzņēmumiem 

(Reneta,Baltic Trade), īpašniekam vai turētājam septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka 

nobeigšanās pašiem ir jāziņo datu centram par kritušajiem dzīvniekiem novietnē elektroniski 

vai papīra formā. 

Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS. 

________________________ 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

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

pastā. 

Veicot apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda precīzs rēķina numurs! 

Pasūtījuma izpilde sākas pēc maksājuma saņemšanas LDC kontā. 

 

Par dzīvnieku apzīmēšanu  

SVARĪGI: Dzīvnieka (liellopa, aitas, kazas) apzīmēšanas datums ir diena, kad krotālijas tiek 

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

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

centram, ievadot šo informāciju elektroniski vai iesniedzot papīra formā. 

Lūdzam savlaicīgi pasūtīt un saņemt izgatavotās krotālijas! 

Ganāmpulki, kuri izmanto LDC elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, identifikācijas 

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

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

šeit 

Identifikācijas līdzekļu pasūtīšanai un izpildes, piegādes gaitas noskaidrošanai zvaniet darba 

dienās: 

http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru/
http://likumi.lv/doc.php?id=267611
http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru/
http://www.ldc.gov.lv/lv/identifikacijas_lidzekli/piegade_ar_kurjeru/
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tel. 67095064, 

mob. 26352914 LMT 

mob. 28891636 TELE2 

Pārbaudes testa kārtošana 

Informējam, ka 9.12.2015. plkst.11.00 Rīgā, Republikas laukumā 2 (3.stāvs, 328.telpa) notiks 

pārbaudes testa kārtošana fiziskām personām, kuras iesniegušas dokumentus un atbilst MK 

noteikumu Nr.566 „Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku 

vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā 

šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības” prasībām saņemt sertifikātu 

lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, pārraudzībā un mākslīgajā apsēklošanā. 

Dokumentu iesniegšanas termiņš 7.12.2015. 

Telefons informācijai: 67027249. 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība 

LVVB 16. un 17.decembrī organizē Latvijas augļu un ogu vīnu konkurss - 2015 un kvalitātes 

novērtējums. Ar nolikumu var iepazīties: 
http://www.vindaris.lv/Nolikums%20auglu%20ogu%20vinu%20konkurss%202015%20kv%20kont

r.htm 

Kontaktinformācija: Ričards Ivanovs, LVVB valdes priekšsēdētājs, t. 28889910 

 

Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 

14.12. Dalība LOSP dalīborganizāciju biroja darbinieku sanāksmē; 

16.12. Dalība LOSP Pārstāvju sapulcē; 

18.-20.12. Dalība Latvijas Jaunatnes organizētajā "Ziemas sesijā"; 

11.01. Dalība Jelgavas Domes Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdē; 

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

 

Siera klubs aktivitātes: 

9.decembrī seminārs Ozolniekos LLKC 

10.decembrī seminārs Smiltenes tehnikumā 

15.decembrī  seminārs piena pārstrādes uzņēmumu vadītājiem - Jāņu siera ražotājiem, sakarā ar to, 

ka šis produkts ierakstīts  Eiropas Savienības "Garantēto netradicionālo īpatnību reģistrā". 

 

LBB organizētie semināri. 

Seminārs: tēma: “Stropi Latvijā un pasaulē” – lektors Juris Šteiselis š.g. 13. decembrī, plkst. 11.30, 

Meža mājā, Ķemeros; 

Seminārs: tēma: „Aktualitātes praktiskajā biškopībā” lektore Baiba Tikuma š.g. 15. decembrī, plkst. 

11.00, Jēkabpils agrobiznesa koledžas zālē, Pasta ielā1, Jēkabpilī. 

http://www.vindaris.lv/Nolikums%20auglu%20ogu%20vinu%20konkurss%202015%20kv%20kontr.htm
http://www.vindaris.lv/Nolikums%20auglu%20ogu%20vinu%20konkurss%202015%20kv%20kontr.htm
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Konkurss ”Latvijas humusvielu mēslojums skaistai ainavai un dāsnai ražai” 

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

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

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

atbalstot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras iniciēto sociālo kampaņu „LATVIJAS 

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

Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes: 

Latvijas Slieku audzētāju asociācija, katru dienu, pēc iepriekšējas reģistrēšanās, organizē 

sliekkopības entuziastiem un visiem interesentiem seminārus  Mālpils Biotehnoloģiju Centrā 

(MBC), kur varēs iepazīties: 

- ar bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu kompostēšanu; 

- ar slieku audzēšanu un barošanu; 

- ar biohumusa ražošanu; 

- ar ražošanas iekārtu demonstrēšanu un iepazīstināšanu ar vermitehnoloģijām; 

Dalības maksa - 10eur/no cilvēka. 

Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712 

 
 

 

Sludinājumi: 

 
LPKS "BIO grauds" iepērk pārtikas kvalitātes bioloģiskās auzas. 
Prasības: 

 Tiplummasa: 530; 

 Mitrums: 13,5%; 

 Piemaisījumi: līdz 2%. 

Cena saimniecībā: no 185 EUR/ t atvērtā veidā. 

Atsevišķos gadījumos tiks izskatīta iespēja iepirkt graudus ar zemāku kvalitāti un iztīrīt tos līdz 

līmenim, kas atbilst kooperatīva prasībām. 

Lūgums rakstīt: biograuds@gmail.com vai zvanīt: 28702318 

http://www.losp.lv/node/3489 

 

Iespēja iegādāties kaltētas lucernas granulas! 

KALTĒTAS LUCERNAS GRANULAS  8mm (brīvas no ĢMO) 

Analītiskās sastāvdaļas (dabīgi mitrā produktā/sausnā) 

Mitrums, % - maks. 12% 

Kopproteīns sausnā min. 16% 

Kokšķiedra, % 26-32% 

Koppelni, % max. 12% 

Lietošanas pamācība: izmantojams kā dzīvnieku barības sastāvdaļa. 

http://www.losp.lv/node/3653 

 

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