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INFOLAPA Nr. 35 

 

Tiešos maksājumus par zālājiem piešķir tikai gadījumos, ja tie ir noganīti vai 

nopļauti un novākti 

Sākotnēji jāuzsver, ka tiešie maksājumi ir atbalsts, kas piešķirams lauksaimniekiem, lai uzlabotu 

viņu dzīvotspēju, jo ienākumus lauksaimniecībā vairāk nekā citās nozarēs ietekmē cenu svārstības, 

kā arī dabas un klimatiskie apstākļi. Tiešie maksājumi arī paredzēti, lai daļēji atlīdzinātu izmaksas, 

kas saistās ar lauksaimniekiem papildus uzliktajām zaļināšanas, vides, augu un dzīvnieku veselības 

prasībām, kuras netiek pilnībā nosegtas ar tirgū gūtajiem ieņēmumiem. 

http://www.losp.lv/node/3514 

 

Vācijas vēstnieks uzaicina zemkopības ministru uz lauksaimniecības ministru 

galotņu tikšanos Berlīnē 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ceturtdien, 8.oktobrī, tikās ar Vācijas ārkārtējo un pilnvaroto 

vēstnieku Latvijas Republikā Rolfu E. Šuti (Rolf E. Schütte), kurš iepazīšanās vizītē apmeklēja 

Zemkopības ministriju. Vēstnieks pateicās ministram par veiksmīgo piedalīšanos šāgada 

starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē “Zaļā nedēļa 2015”, Latvijai sevi 

parādot kā pārliecinošu Vācijas partnervalsti, un pasniedza ministram ielūgumu uz 

lauksaimniecības ministru galotņu tikšanos Berlīnē izstādes “Zaļā nedēļa 2016” laikā nākamā gada 

janvārī.  

http://www.zm.gov.lv/presei/vacijas-vestnieks-uzaicina-zemkopibas-ministru-uz-lauksaimniecibas-

min?id=4906 

Biedrība "Lauksaimnieku apvienība": Imigranti jānodarbina arī laukos 

AgroPols 
Biedrība "Lauksaimnieku apvienība" uzskata, ka imigrantiem Latvijā jādzīvo cilvēcīgos apstākļos, 

bet nevajag aizmirst latviešu tautas tradīcijas un tradicionālo dzīvesveidu, kas ir cieši saistīts ar 

laukiem un lauksaimniecību. 

“Lauksaimnieku apvienība” iestājas par pēc iespējas ātrāku imigrantu nodarbināšanu, pēc to 

ieplūšanas Latvijā, tajā skaitā nodarbināšanu laukos, lai Latvijas valstij nebūtu jāiztukšo budžets 

sociālo pabalstu maksāšanai, kas, atbilstoši esošajai diskusijai valdībā, ir 256 eiro vai nedaudz 

mazāki, taču tāpat lielāki par vairumu pensiju un algu laukos. Imigrantiem jādod iespēja strādāt kaut 

visvienkāršākos darbus, kā, piemēram, jaunaudžu stādīšana mežos, akmeņu lasīšana laukos, lai šie 

cilvēki saprastu, ka Latvijā ir iespēja strādāt, bet vienlaicīgi katram ir jāpierāda varēšana un vēlme 

būt Latvijā. 

Biedrības "Lauksaimnieku apvienība" (LOSP biedrs) izpilddirektors Dīns Cielavs: "Pēc tikšanās ar 

Labklājības ministrijas un Iekšlietu ministrijas pārstāvjiem esam nonākuši pie secinājuma, ka jau 

esošās iespējas - darba vietas, ko piedāvā lauki, ir jāizmanto, diskutējot par imigrantu 

nodarbināšanu, tādējādi mazinot slogu uz budžetu, kur tā jau pietrūkt naudas skolotāju un mediķu 

algām" 

http://www.losp.lv/node/3514
http://www.zm.gov.lv/presei/vacijas-vestnieks-uzaicina-zemkopibas-ministru-uz-lauksaimniecibas-min?id=4906
http://www.zm.gov.lv/presei/vacijas-vestnieks-uzaicina-zemkopibas-ministru-uz-lauksaimniecibas-min?id=4906
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Eiropas Parlamenta deputāte Iveta Grigule: "Ir jau labi cerēt, ka imigranti strādās. Laukos darba 

rokas tiešām ir ļoti vajadzīgas. Bet, jo ātrāk atsevišķi mūsu politiķi atbrīvosies no ilūzijām par 

iespēju nodarbināt šos cilvēkus, jo labāk. Šīs kultūras un audzināšanas pārstāvjiem nav mums 

līdzīgas izpratnes par darbu. Valsts nespēj nodrošināt darbu saviem iedzīvotājiem, tagad tā visu 

varēs? Amizanti, protams." 

Informāciju sagatavoja Dīns Cielavs, biedrības "Lauksaimnieku apvienība" izpilddirektors. 

 

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai – arī ilggadīgo kultūru, izņemot 

zemeņu, stādījumu ierīkošanai  
Lai sekmētu Eiropas Savienības atbalsta fondu finansēto projektu īstenošanu lauksaimniecības 

uzņēmumiem, valdība otrdien, 6.oktobrī, veica grozījumus noteikumos par investīciju veicināšanu 

lauksaimniecībā, paredzot iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai arī par ilggadīgo 

augļkopības kultūru (izņemot zemeņu) stādījumu ierīkošanu.  

http://www.zm.gov.lv/presei/atbalsts-kreditprocentu-dalejai-dzesanai-ari-ilggadigo-kulturu-

iznemot?id=4903 

 

AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” ir iecelta jauna valde  
Piektdien, 2. oktobrī, akciju sabiedrības (AS) “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” (ALTUM) 

padome iecēla jaunu uzņēmuma valdi, par tās priekšsēdētaju izvēloties Reini Bērziņu, ko padomei 

rekomendēja atlases komisija. Līdz ar valdes priekšsēdētāju jaunajā valdē strādās arī četri valdes 

locekļi – līdzšinējie valdes locekļi Jēkabs Krieviņš un Juris Vaskāns, darbu valdē turpinās arī 

līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Rolands Paņko, kā arī jaunievēlētā valdes locekle Inese Zīle. 

Valde jaunajā sastāvā darbu uzsāks 12. oktobrī. 

http://www.zm.gov.lv/presei/as-attistibas-finansu-institucija-altum-ir-iecelta-jauna-valde-?id=4897 

 

Latvijā tiek izstrādāta invazīvo svešzemju sugu monitoringu programma 
Lai nākotnē iegūtu informāciju par invazīvo svešzemju sugu * izplatību Latvijā un to ietekmi uz 

bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem, pēc Dabas aizsardzības pārvaldes 

pasūtījuma Daugavpils Universitāte šogad un nākamgad izstrādās un aprobēs invazīvo svešzemju 

sugu monitoringa programmu. 

Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome ir pieņēmusi regulu par invazīvu svešzemju sugu 

introdukciju (ieviešanu vietās, kur tie agrāk nav bijuši), izplatīšanās profilaksi un pārvaldību. Tā 

paredz, ka visām dalībvalstīm, t.sk. arī Latvijai, ir jāveic pasākumi, lai nepieļautu invazīvu 

svešzemju sugu izplatību. Saskaņā ar Regulu dalībvalstīm jāapzina, kā invazīvās sugas nokļūst 

jaunajās teritorijās un vairojas, kā arī jāveido uzraudzības sistēmas un jāparedz to apkarošanas 

pasākumi. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1387&newsid=98252 

 

Krūmmellenes – sarežģīta kultūra. Ciemos pie audzētājiem Līvbērzes pagastā 
Tā par šīs kultūras audzēšanu stāsta viena no pieredzējušākajām augļkopēm, Latvijas Augļkopju 

asociācijas vadītāja, SIA “Arosa–R” valdes priekšsēdētāja Māra Rudzāte. Viņa saimnieko Līvbērzes 

pagastā, krūmmellenes audzējot 54 ha platībā. Paralēli tiek audzēti un tirgoti krūmmelleņu stādi. 

http://www.la.lv/krummellenes-sarezgita-kultura/ 

http://www.zm.gov.lv/presei/atbalsts-kreditprocentu-dalejai-dzesanai-ari-ilggadigo-kulturu-iznemot?id=4903
http://www.zm.gov.lv/presei/atbalsts-kreditprocentu-dalejai-dzesanai-ari-ilggadigo-kulturu-iznemot?id=4903
http://www.zm.gov.lv/presei/as-attistibas-finansu-institucija-altum-ir-iecelta-jauna-valde-?id=4897
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1387&newsid=98252
http://www.la.lv/krummellenes-sarezgita-kultura/
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Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai – arī ilggadīgo kultūru, izņemot 

zemeņu, stādījumu ierīkošanai  

Lai sekmētu Eiropas Savienības atbalsta fondu finansēto projektu īstenošanu lauksaimniecības 

uzņēmumiem, valdība otrdien, 6.oktobrī, veica grozījumus noteikumos par investīciju veicināšanu 

lauksaimniecībā, paredzot iespēju saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai arī par ilggadīgo 

augļkopības kultūru (izņemot zemeņu) stādījumu ierīkošanu.  

http://www.zm.gov.lv/presei/atbalsts-kreditprocentu-dalejai-dzesanai-ari-ilggadigo-kulturu-

iznemot?id=4903 

 

Vairāk nekā divas trešdaļas ES valstu nevēlas audzēt ģenētiski modificētās 

lauksaimniecības kultūras (LETA) 

19 no 28 Eiropas Savienības valstīm līdz noteiktajam termiņam - 3.oktobrim - iesniegušas 

pieteikumus par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas ierobežošanu vai aizliegšanu savā 

teritorijā saskaņā ar šā gada martā pieņemto jauno direktīvu, kas dalībvalstīm paredz šādu iespēju, 

paziņojis Eiropas Komisijas pārstāvis Enriko Brivio. 

Pilnīga aizlieguma tiesības lūgušas Austrija, Bulgārija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Itālija, 

Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Slovēnija un Ungārija, tikmēr 

Vācija iesniegusi pieteikumu par daļēju aizliegumu, kas pieļautu šādu kultūraugu audzēšanu 

pētniecības nolūkā. 

Savukārt Beļģija un Lielbritānija pieteikušas aizliegumu tikai daļai valsts teritorijas - Beļģija 

Valonijas reģionam un Lielbritānija Skotijai, Velsai un Ziemeļīrijai. 

Kompānijām, kas izstrādā ģenētiski modificētus kultūraugus, mēneša laikā ir tiesības paust savu 

attieksmi pret šiem pieprasījumiem, bet galīgais lēmums paliks dalībvalstu valdību ziņā. 

Kā atzinusi kustības "Zemes Draugi" Eiropas nodaļas pārstāve Mute Šimpfa, vēl nekad 

kompānijām, kas izstrādā ģenētiski modificētus kultūraugus, nav dots tik skaidrs vēstījums, ka 

Eiropā tās netiek gaidītas. 

Lai gan attieksme pret ģenētiski modificētiem kultūraugiem Eiropā allaž bijusi visai noraidoša, 

iepriekš dalībvalstis varēja bloķēt to audzēšanu, vienīgi pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem 

par apdraudējumiem videi vai cilvēku veselībai, bet saskaņā ar jaunajiem noteikumiem dalībvalstis 

var atteikties audzēt Eiropas Savienībā apstiprinātus ģenētiski modificētos kultūraugus, atsaucoties 

uz plašāku apsvērumu loku.. 

 
 

 

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

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

 Lauku atbalsta dienests skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās 

(papildināts) http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-

skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559  

http://www.zm.gov.lv/presei/atbalsts-kreditprocentu-dalejai-dzesanai-ari-ilggadigo-kulturu-iznemot?id=4903
http://www.zm.gov.lv/presei/atbalsts-kreditprocentu-dalejai-dzesanai-ari-ilggadigo-kulturu-iznemot?id=4903
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/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-skaidro-papuvju-apsaimniekosana-biologiskajas-saimniecibas-559
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 Atbalsts dabas katastrofu postījumu segšanai 2 500 000 EUR http://www.lad.gov.lv/lv/par-

mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548 

 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  

 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/  

 

 

LDC aktualitātes: 

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.  

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Biedrības “Latvijas industriālo kaņepju asociācija” (LIKA) 

konferences “Kaņepju audzēšana un izmantošana mājražošanā”  

Programma.  

Norises vieta : mājas Silarāji, Turkalne, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads. 

Norises laiks : 2015.gada 20.oktobris. 

Darba kārtība : 

1.     Ierašanās un kafijas pauze no plkst.12.30- 13.00. 

2.     Kaņepju lauka apskate. Tējai, esencēm, riekstiņiem, pirts slotām. 

3.     Tendences kaņepju audzēšanā un noieta tirgos. 

4.     Kaņepju audzēšana un izmantošana mājražošanā. 

5.     Kaņepju sēklu pieteikums 2016.gada sējai. 

6.     Kaņepju tējas un produkcijas baudīšana. 

7.     Kaņepju novākšanas praktiskās nodarbības dažādām izmantošanas vajadzībām. 

  

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-dabas-katastrofu-postijumu-segsanai-2-500-000-eur-548
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://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/zalinasana/
callto:12.30-%2013.00
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Būs iespēja pašrocīgi novāktās kaņepju ražas iegūšanai personīgai lietošanai. 

 

Tuvākajā laikā notiks semināri biškopjiem:  

seminārs: tēma “Aktualitātes biškopībā. Projektu iespējas biškopībā” lektori Armands Krauze, Rita 

Bartuševica, š.g. 16. oktobrī, plkst. 14.00, Liepājas 15. vidusskolā, O. Kalpaka ielā 69, Liepājā; 

 

seminārs: tēma: „Bišu nozīme ārstniecībā" – lektore Ilona Radziņa - š.g. 24. oktobrī plkst. 10.00, 

"Amatu mājā", Skolas ielā 3, Ventspilī; 

  

 

Biedrība "Latvijas Jauno zemnieku klubs" plānotās aktivitātes: 

 

14.10. plkst.18:00 Atvērtā valdes sēde JZK birojā Jelgavā, Dobeles ielā 41a; 

 

23.-25.11. Burtnieku novada lauku majās "Ķempēni" norisināsies JZK organizētais jauniešu 

izaugsmes forums "SOLIS 2015", kur plānots, ka dalību ņems aptuveni 60 dalībnieki.  

 

 

Lauku Ceļotājs aktivitātes:  

 

Aicinām saimniecības piedalīties kopējā lauku tūrisma mārketinga akcijā - LAUKU DIENAS, 

kas notiks 2015. gada 17. oktobrī. 

Lauku dienas ir vienas dienas akcija, kad Latvijas ražojošās saimniecības ver savas durvis, lai 

popularizētu savus audzētos, ražotos produktus Latvijas iedzīvotājiem. Tā ir iespēja klātienē tikties 

ar savu pircēju, iegūt atgriezenisko saiti par produktu un, iespējams, arī jaunas idejas produktu 

attīstībai nākotnē. 

 

 

Biedrības "Siera klubs" aktivitātes: 

13.oktobrī Piena grupas pasākums - seminārs, konkurss un TV sižeta izmantošana, lai popularizētu 

piena izmantošanu. Pasākums notiks PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" 

15.oktobrī seminārs "Meistara diena" PIKC "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 

Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. +371 29487375. e-pasts 

sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv  

  

Biedrības ‘’Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība’’ aktivitātes 

Aicina piedalīties spēlē par kartupeļu audzēšanu. Sākot ar maija mēnesi, ikviens interesents, kurš 

iestādījis kartupeli vagā vai puķu podā, var piedalīties savdabīgā spēlē - „Draugs puķu podā vai 

Kartupeļa dienasgrāmata” tīmekļa vietnē www.kartupelis.lv Spēle ir gan izzinoša, gan aizraujoša un 

apvieno reāla kartupeļa audzēšanu puķu podā (vai arī dobē) un virtuālā profila veidošanu 

kartupelim. http://www.losp.lv/node/3273 

 

 

 

callto:+371%2029487375
http://www.sieraklubs.lv/
http://www.kartupelis.lv/
http://www.losp.lv/node/3273
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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: 

 

Iespēja apdrošināt sējumus pret ziemas riskiem! 

 

Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem – sējumu izsalšana, nosmakšana 

zem ledus garozas vai izsušana zem sniega segas, kā arī vētras, krusas un veldres riskiem. 

Svarīgi atcerēties, ka saimniecībām ir iespēja saņemt valsts atbalstu sējumu apdrošināšanas iegādei 

līdz pat 65% apmērā, ja tiks ievēroti visi noteikumos reglamentētie nosacījumi. 

http://www.losp.lv/node/3488 

 

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 

 

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

http://www.losp.lv/node/3189
mailto:info@slieka.lv
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F3488&h=1AQE4hOJLAQGUJrq2u26jDvJ2IhgorusoffiHoUKVkyFeOw&enc=AZP-6xgYgayrwPiV1vfPJ2-jIZjP0GUauXRMQbJLtwUic4fom6OdcIjbxFeTlkQzBEQ7P33Glcmblaxw9lewccDqa8SBLM4Bezzky_UGT9eYT4OmpOp7H0PWsJIS61mXTQi1yfeeiw_RhEZLNsRE0G444xJvXBgYAQi_5d8LB0tzkYxpkit659sR5umu8Tu_xSpPE0t8JsHqej0btd1hyw99&s=1
mailto:biograuds@gmail.com
http://www.losp.lv/node/3489
mailto:losp@losp.lv

