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INFOLAPA Nr. 3 

 

LOSP tiksies ar ekonomikas ministri Danu Reiznieci - Ozolu, lai diskutētu par 

OIK nesamērīgajām likmēm  
Šodien, 23.janvārī notika ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) 

pārstāvju sapulce. 

Ekonomikas ministres biroja vadītājs Gatis Ābele informēja par jautājumiem, kas attiecas uz 

enerģētikas nozares problēmu risināšanu – vairākkārtīgi diskutēto un neatrisināto jautājumu par 

elektroenerģijas tarifu samazināšanu, obligātās iepirkuma komponentes (OIK) nesamērīgajām 

likmēm, par ko maksā jebkurš elektroenerģijas patērētājs, kā arī Enerģētikas attīstības 

pamatnostādņu 2014.–2020.gadam projektu. Par šiem jautājumiem plašāka diskusija ar ekonomikas 

ministri Danu Reiznieci – Ozolu tiks rīkota 13.februārī. 

http://www.losp.lv/node/3003 

 

Latvijas konkurētspēju pēc TTIP noslēgšanas nodrošinās tīra vide un tajā 

audzēta veselīga un kvalitatīva pārtika – brīva no ĢMO 
16.janvārī, Latvijas Zemnieku federācijas (LZF) valdes priekšsēdētāja Agita Hauka piedalījās 

Saeimas Eiropas lietu komisijas (SELK) sēdē, kurā klātesošie tika iepazīstināt ar informāciju par 

Transatlantisko tirdzniecības un investīciju partnerību (TTIP) starp Eiropas Savienību (ES) un 

Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV). 

http://www.losp.lv/node/2997 

LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Piena ražotāju asociācijas vadītāja Ieva 

Alpa-Eizenberga (Tvnet)- Piena cenas turpinās krisities vai saglabāsies esošajā 

līmenī  

Piena iepirkuma cenas tuvākajā laikā turpinās kristies vai saglabāsies esošajā līmenī, prognozēja 

Latvijas Piena ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Ieva Alpa-Eizenberga. 

Viņa norādīja, ka piena iepirkuma cenas janvārī salīdzinājumā ar jaunā gada sākumu ir 

samazinājušās no vidēji 24 centiem līdz 22, 21 centam par litru piena un tuvākajos mēnešos cenas, 

visticamāk, nepalielināsies. «Principā, tās [cenas] varētu kristies vai nostabilizēties šādā līmenī ar 

nelielu cerību, ka rudenī tās varētu celties,» sacīja Alpa-Eizenberga, piebilstot, ka piena ražotājus 

šogad sagaida grūti laiki. 

http://financenet.tvnet.lv/viedokli/544406-

piena_cenas_turpinas_kristies_vai_saglabasies_esosaja_limeni 

LAD atbildes uz lauksaimnieku jautājumiem 

LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2015. gada 22.janvāra sanāksmē. 

http://www.losp.lv/node/3002 

 

http://www.losp.lv/node/3003
http://www.losp.lv/node/2997
http://financenet.tvnet.lv/viedokli/544406-piena_cenas_turpinas_kristies_vai_saglabasies_esosaja_limeni
http://financenet.tvnet.lv/viedokli/544406-piena_cenas_turpinas_kristies_vai_saglabasies_esosaja_limeni
http://www.losp.lv/node/3002
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LZF priekšsēdētāja Agita Hauka ir Labas gribas vēstniece “Eiropas 

gada attīstībai 2015” ietvaros 

Latvijas Zemnieku federācijas (LZF) valdes priekšsēdētājai Agitai Haukai ir piešķirts mandāts 

 „Labas gribas vēstnieka” goda pienākumu pildīšanai “Eiropas gada attīstībai 2015” ietvaros. 

Vēstnieka uzdevums ir publiski paust savu viedokli par Eiropas gadu attīstībai, dalīties savā 

personīgajā pieredzē un redzējumā par attīstības sadarbību. 

http://www.losp.lv/node/2988 

Asociācija: Latvijas piena kvota 2014./2015. gadā būs pārsniegta par 

apmēram 2% 

Latvijas piena kvota 2014./2015.kvotas gadā būs pārsniegta par apmēram 2% un kopējais 

soda naudas apmērs pēc pašreizējām prognozēm Latvijai varētu sasniegt 10-12 miljonus eiro, 

sacīja Latvijas Piena ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Ieva Alpa-Eizenberga. 

http://www.la.lv/asociacija-latvijas-piena-kvota-2014-2015-gada-bus-parsniegta-par-

apmeram-2/ 

 

Vācijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem liela interese par Latvijas 

stendu Berlīnes “Zaļajā nedēļā” 
Berlīnē, Vācijā, ar lielu vērienu turpinās Starptautiskā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības 

izstāde “Zaļā nedēļa”, kurā Latvija šogad ir partnervalsts. Kopš izstādes atklāšanas Latvijas lielais 

stends iemantojis lielu interesi vāciešu un Berlīnes viesu starpā. Tiklīdz izstāde no rīta tiek atvērta 

apmeklētājiem, Latvijas stends visas dienas garumā ir cilvēku pilns. 

http://www.zm.gov.lv/presei/vacijas-iedzivotajiem-un-uznemejiem-liela-interese-par-

latvijas-stendu?id=4095 

 

Soda naudas par pārsniegtajām piena kvotām Eiropā būs rekordlielas 

(Tvnet) 

Divus mēnešus pirms kvotu sistēmas atcelšanas piena ražošanas apjomi Eiropas Savienībā (ES) 

pieauguši par 5,5%, tirgus situācija pārprodukcijas un krītošo cenu dēļ ir ļoti smaga, savukārt 

paredzamā soda nauda par kvotu pārsniegšanu, iespējams, būs vislielākā, kādu jebkad kāda 

dalībvalsts maksājusi kvotu sistēmas pastāvēšanas laikā. 

http://financenet.tvnet.lv/zinas/544247-

soda_naudas_par_parsniegtajam_piena_kvotam_eiropa_bus_rekordlielas 

 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē apspriedīs 

daudzgadu plāna priekšlikumu zivju resursiem Baltijas jūrā 
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pirmdien, 26.janvārī, Briselē vadīs ES Lauksaimniecības un 
zivsaimniecības ministru padomes sanāksmi. Sanāksmes laikā Latvijas Prezidentūra ES Padomē 
plāno prezentēt Prezidentūras darba programmu. 
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-un-zivsaimniecibas-ministru-padome-apspriedis-

http://www.losp.lv/node/2988
http://www.la.lv/asociacija-latvijas-piena-kvota-2014-2015-gada-bus-parsniegta-par-apmeram-2/
http://www.la.lv/asociacija-latvijas-piena-kvota-2014-2015-gada-bus-parsniegta-par-apmeram-2/
http://www.zm.gov.lv/presei/vacijas-iedzivotajiem-un-uznemejiem-liela-interese-par-latvijas-stendu?id=4095
http://www.zm.gov.lv/presei/vacijas-iedzivotajiem-un-uznemejiem-liela-interese-par-latvijas-stendu?id=4095
http://financenet.tvnet.lv/zinas/544247-soda_naudas_par_parsniegtajam_piena_kvotam_eiropa_bus_rekordlielas
http://financenet.tvnet.lv/zinas/544247-soda_naudas_par_parsniegtajam_piena_kvotam_eiropa_bus_rekordlielas
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-un-zivsaimniecibas-ministru-padome-apspriedis-daudzga?id=4123
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daudzga?id=4123 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē prezentējis Latvijas 

prezidentūras prioritātes zivsaimniecībā 
22.janvārī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Eiropas Parlamenta Zivsaimniecības komitejā 

(PECH) prezentēja Latvijas prezidentūras prioritātes zivsaimniecībā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-brisele-prezentejis-latvijas-

prezide?id=4115 

Berlīnes “Zaļajā nedēļā” mūsu valsti pārstāv 106 Latvijas uzņēmumi 

Starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē “Zaļā nedēļa” Berlīnē, Vācijā, 

Latviju pārstāv 106 uzņēmumi, zemnieku saimniecības un organizācijas. Visvairāk Latvijas stendā 

ir pārstāvēti pārtikas ražošanas uzņēmumi un zemnieku saimniecības. 

http://www.losp.lv/node/3001 

 

Preiļu siers: Latvijas piena tirgū gaidāmas lielas problēmas saistībā ar 

pārprodukciju  
Latvijas piena tirgū gaidāmas lielas problēmas saistībā ar pārprodukciju, aģentūrai BNS pastāstīja 

piena pārstrādes uzņēmuma Preiļu siers valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts. «Ja, runājam par 

Latvijas kopējo situāciju, tad tā, protams, ir drūma. Latvijā ir pagājuši laiki, kad varēja nodarboties 

ar izejvielas eksportu. Atsevišķi kooperatīvi veras ciet, atbrīvojas liekais piens un pie pārprodukcijas 

piena ražotāji, protams, ir samazinājuši piena iepirkuma cenas, kas nav labi, taču pie šādas 

lauksaimniecības politikas, ka tik maza valsts orientējas uz izejvielas eksportu, tas bija paredzams,» 

sacīja Šņepsts.  

http://www.db.lv/razosana/partika/preilu-siers-latvijas-piena-tirgu-gaidamas-lielas-problemas-

saistiba-ar-parprodukciju-

426079?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Mājražotāju lavīna pieņemas spēkā  

Sākot ražošanu un legalizējoties arvien lielākam skaitam mājražotāju, laucinieki cer atņemt pircējus 

importa pārtikas ražotājiem; eksperti uzsver nepieciešamību kooperēties, pirmdien vēsta laikraksts 

Dienas Bizness. 2015.gadā līdz 16. janvārim reģistrēti desmit jauni mājražotāji, kopējam skaitam 

sasniedzot 1114. Populārākā ir maizes un miltu izstrādājumu ražošana mājas apstākļos, tikpat daudz 

arī augu izcelsmes produktu pārstrādātāju, kam seko gaļas produktu, izstrādājumu un maltās gaļas 

ražotāji. Mājražošanas popularitāte sakustējās krīzes laikā, zemniekiem sākot lauzīt galvas, ko darīt 

ar izaudzēto. «Daudzi saprata, ka vajag ķerties pie pārstrādāšanas. Tas bija sākuma punkts, kad 

cilvēki sāka saskatīt iespējas. Kā sniega bumba mājražošanas popularitāte vēlās tālāk,» norāda 

Videga Vītola, Valsts Lauku tīkla sekretariāta lauku attīstības speciāliste un uzņēmējdarbības 

konsultante.  

http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-un-zivsaimniecibas-ministru-padome-apspriedis-daudzga?id=4123
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-brisele-prezentejis-latvijas-prezide?id=4115
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-brisele-prezentejis-latvijas-prezide?id=4115
http://www.losp.lv/node/3001
http://www.db.lv/razosana/partika/preilu-siers-latvijas-piena-tirgu-gaidamas-lielas-problemas-saistiba-ar-parprodukciju-426079
http://www.db.lv/razosana/partika/preilu-siers-latvijas-piena-tirgu-gaidamas-lielas-problemas-saistiba-ar-parprodukciju-426079
http://www.db.lv/razosana/partika/preilu-siers-latvijas-piena-tirgu-gaidamas-lielas-problemas-saistiba-ar-parprodukciju-426079?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/preilu-siers-latvijas-piena-tirgu-gaidamas-lielas-problemas-saistiba-ar-parprodukciju-426079?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/preilu-siers-latvijas-piena-tirgu-gaidamas-lielas-problemas-saistiba-ar-parprodukciju-426079?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/majrazotaju-lavina-pienemas-speka-426080


 

 Infolapa_3_23.1.2015.  www.losp.lv   

 

 

 

http://www.db.lv/razosana/partika/majrazotaju-lavina-pienemas-speka-

426080?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Eiropas siera ražotāji atklājuši iespēju apiet Krievijas noteikto 

importa embargo  
Eiropas siera ražotāji atraduši niansi Krievijas likumdošanā, kas tiem palīdz apiet varasiestāžu 

noteikto importa embargo šim piena izstrādājumam, vēsta laikraksts Izvestija. Laikraksts norāda, ka 

Eiropas siera ražotāji aktīvi izmanto Krievijas valdības pieņemto izņēmumu, kas ļauj tirgū ievest 

produktus bez laktozes, bet noteiktas prasības laktozes saturam sierā nav. 

http://www.db.lv/pasaule/eiropas-siera-razotaji-atklajusi-iespeju-apiet-krievijas-noteikto-importa-

embargo-426118?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs prezentēs Latvijas Prezidentūras 

prioritātes Eiropas Parlamenta komitejās 
Rīga, 2015.gada 19.janvāris. – Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs šonedēļ Eiropas Parlamenta 

atbildīgajās komitejās Briselē prezentēs Latvijas Prezidentūras prioritātes lauksaimniecībā un 

zivsaimniecībā. Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā (AGRI) 

prezentācija norisināsies trešdien, 21.janvārī, bet Zivsaimniecības komiteja (PECH) Jāni Dūklavu 

uzklausīs ceturtdien, 22.janvārī.  

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-prezentes-latvijas-prezidenturas-

pri?id=4081 

 

 

Latvijas lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem paplašinās 

sadarbības iespējas 
16. janvārī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs starptautiskās lauksaimniecības izstādes “Zaļā 

nedēļa” laikā tikās ar Ķīnas lauksaimniecības viceministru Niu Dun, ar kuru pārrunāja iespējas, kā 

panākt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksporta paplašināšanu uz Ķīnu. Abi ministri 

bija vienisprātis, ka arī abu valstu līdzdalība Berlīnes “Zaļajā nedēļā” veicinās tirdzniecisko 

sadarbību abu valstu uzņēmēju starpā. Ķīnas lauksaimniecības viceministrs norādīja, ka Ķīnu 

interesē sadarbība lauksaimniecības izglītības, konsultāciju un zinātnes jomā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-lauksaimniekiem-un-partikas-razotajiem-paplasinas-

sadarbibas-?id=4062 

 

Lielāko lauku torti cepusi Drošības policijai  

Tradicionālo mājas kūku cepēja Ilze Kupča vēlas saglabāt mājražotājas statusu, lai nezaudētu 

kvalitāti un individuālo pieeju, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.  

http://www.db.lv/razosana/partika/majrazotaju-lavina-pienemas-speka-426080?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/majrazotaju-lavina-pienemas-speka-426080?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/pasaule/eiropas-siera-razotaji-atklajusi-iespeju-apiet-krievijas-noteikto-importa-embargo-426118
http://www.db.lv/pasaule/eiropas-siera-razotaji-atklajusi-iespeju-apiet-krievijas-noteikto-importa-embargo-426118
http://www.db.lv/pasaule/eiropas-siera-razotaji-atklajusi-iespeju-apiet-krievijas-noteikto-importa-embargo-426118?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/pasaule/eiropas-siera-razotaji-atklajusi-iespeju-apiet-krievijas-noteikto-importa-embargo-426118?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-prezentes-latvijas-prezidenturas-pri?id=4081
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-prezentes-latvijas-prezidenturas-pri?id=4081
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-lauksaimniekiem-un-partikas-razotajiem-paplasinas-sadarbibas-?id=4062
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-lauksaimniekiem-un-partikas-razotajiem-paplasinas-sadarbibas-?id=4062
http://www.db.lv/razosana/partika/sakam-lielako-lauku-torti-cepusi-drosibas-policijai-426075
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Viena no Latvijas vairāk atzītajām kūku gatavotājām Ilze Kupča prasa desmit eiro par kilogramu. 

Viņas nosauktā cena spēj konkurēt pat ar konditorejām un kūkām lielveikala plauktā. Līdz šim 

I.Kupča tortes septiņus gadus cepusi savā virtuvē dzīvojamā mājā Baldonē, par ko liecina karstumā 

nobrūnējušie cepeškrāšņu stūri. Šogad viņa cer iekārtot savu ceptuvi, taču nezaudējot ne tikai 

mājražotājas statusu, bet arī pieeju.  

http://www.db.lv/razosana/partika/sakam-lielako-lauku-torti-cepusi-drosibas-policijai-

426075?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar Tadžikistānas vēstnieku 

Latvijā pārrunā sadarbības iespējas lauksaimniecībā 
23. janvārī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Tadžikistānas ārkārtējo un pilnvaroto 

nerezidējošo vēstnieku Latvijā Kozidavlatu Koimdodovu (Козидавлат Коимдодов). Vēstnieka 

vizītes laikā zemkopības ministrs informēja par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē Latvijā, kā arī 

pārrunāja abu valstu turpmākās sadarbības iespējas, tostarp tirdzniecības jomā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-tadzikistanas-vestnieku-latvija-

p?id=4131 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

 Līdz 29.01.2015. notiek pieteikšanās pasākumam "Datu vākšana".  

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

vaksana-187 

 

 Līdz 12.02.2015. notiek pieteikšanās pasākumam "Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana". 

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

attistibas-strategiju-istenosana-107 

 20.02. - Sākas pieteikšanās programmai "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas 

kampaņas" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-

tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105 

 

 20.02. -Zivsaimniecības biedrībām sākas pieteikšanās programmai "Investīcijas ražošanas, 

pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/301-investicijas-

razosanas-parstrades-vai-marketinga-iekartas-un-infrastruktura-102 

http://www.db.lv/razosana/partika/sakam-lielako-lauku-torti-cepusi-drosibas-policijai-426075?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/sakam-lielako-lauku-torti-cepusi-drosibas-policijai-426075?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-tadzikistanas-vestnieku-latvija-p?id=4131
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-tadzikistanas-vestnieku-latvija-p?id=4131
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=1f2f2004&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

13.februārī 10:00 Bulduru dārzkopības tehnikumā gadskārtējā dārzkopības konference, kurā 

piedalās – Latvijas augļkopju asociācija, Stādu audzētāju biedrība un Latvijas Dārznieks.  

 

 

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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