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INFOLAPA Nr. 5 

 

LOSP: Atrisināta problēma ar koku ciršanu lauksaimniecības zemēs  

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) sagatavoja priekšlikumus, kas atrisina 

ieilgušo problēmu ar jautājumu par noteikumu projektu, kas attiecas uz koku ciršanu Meža likuma 

noteiktajās zemēs. Lielu daļu lauksaimniekus ietekmēja 2015.gada 1.janvārī spēkā stājusies likuma 

norma, kas liedza bez saskaņošanas attīrīt aizaugušās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) 

platības. 

http://www.losp.lv/node/3017 

 

Latvijas dārzkopju ikgadējā tikšanās Bulduros 

Šī gada 13.februārī, 9:00 Bulduru Dārzkopības vidusskolā dārzkopības nozares pārstāvji jau 22. 

gadu tiksies ikgadējā Dārzkopības konferencē, lai atskatītos uz paveikto, aktualizētu nozares 

problēmas, kā arī vienotos par jaunā gada plānotajiem darbiem nozares stiprināšanā un attīstībā. 

http://www.losp.lv/node/3035 

LOSP: Latvijas parlamentārieši iedziļinās lauksaimnieku problēmās 

Eiropas Parlamenta deputāte Iveta Grigule (ZZS) ir noslēgusi sadarbības līgumu ar lielāko 

lauksaimnieku organizāciju pārstāvošo institūciju Latvijā - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 

padomi (LOSP), lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk izzinātu lauksaimnieku problēmas no pašiem 

pirmavotiem - zemniekiem un nodotu to tālāk Eiropas Parlamenta institūcijās. I.Grigule norāda, ka 

esošā Latvijas prezidentūra ir ļoti labs “instruments”, lai parādītu Eiropai, ka Latvija ir ne tikai 

zeme, kur dzied, bet arī strādīgu lauksaimnieku zeme, kuriem rūp sava nākotne un savas saražotās 

produkcijas kvalitāte. LOSP ir aktīvi veidojis viedokli Eiropas Savienībā kopējās lauksaimniecības 

politikas veidošanā, tāpēc vēl jo aktīvāk kopīgi būtu jāizmanto Prezidentūra, akcentējot mūsu 

problēmas Eiropas Parlamenta ierēdņiem un deputātiem, ko ir pastiprinājusi Krievijas Embargo 

ietekme lauksaimniecības nozarē strādājošajiem, īpaši uzsverot piena nozares stāvokli. 

http://www.losp.lv/node/3028 

 

LOSP: videonovērošanas prasība gremdē mājražotājus; aicina to pārskatīt 

(Latvijas Avīze) 

Izmaiņas Alkoholisko dzērienu aprites likumā būtu jāpārskata un jāvērš par labu mājražotājiem un 

lauku tūrisma saimniecībām, nenosakot videonovērošanu kā obligātu prasību. Šādu viedokli 

paziņojumā medijiem pauž Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP). 

http://www.la.lv/losp-videonoverosanu-prasiba-gremde-majrazotajus-aicina-to-parskatit/ 

 

http://www.losp.lv/node/3017
http://www.losp.lv/node/3035
http://www.losp.lv/node/3028
http://www.la.lv/losp-videonoverosanu-prasiba-gremde-majrazotajus-aicina-to-parskatit/
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LOSP aicina neuzlikt papildus slogu mājražotāju un lauku tūrisma 

saimniecībām  

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina 4.februāra Tautsaimniecības, 

agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē skatāmo jautājumu par izmaiņām Alkoholisko 

dzērienu aprites likumā, pārskatīt un vērst par labu mājražotājiem un lauku tūrisma saimniecībām, 

nenosakot, kā obligātu prasību ieviest nepārtrauktu videonovērošanu. 

http://www.losp.lv/node/3022 

LOSP izsaka gandarījuma pilnu paldies „Zaļās nedēļas” organizatoriem! 

No 16. Līdz 25.janvārim Berlīnē notika starptautiskā un pasaulē lielākā pārtikas, lauksaimniecības 

un dārzkopības izstāde „Zaļā nedēļa" (“Internationale Grüne Woche Berlin”) un Latvija šogad bija 

izstādes partnervalsts. Latviju izstādē pārstāvēja 106 Latvijas uzņēmumi un saimniecības visai 

pasaulei, prezentējot gan Latviju kā valsti, gan apmēram 600 mūsu uzņēmumu ražotos produktus. 

http://www.losp.lv/node/3038 

Eiropas lauksaimniecības politiskie un ekonomiskie izaicinājumi var novest pie 

pārtikas ražotāju bankrotiem 

Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja 2015. gada 5.-6. februārī pārstāv Latvijas 

lauksaimniekus lielākās Eiropas lauksaimnieku organizācijas Copa-Cogeca Prezidija sanāksmē, 

kurā tiek risināti Eiropas un Latvijas lauksaimniekiem būtiski jautājumi – Krievijas embargo 

ietekme, piena nozares turpmākā attīstība, risinājumiem ĀCM novēršanā, jauni eksporta tirgi, 

sagaidāmā TTIP ietekme u.c. jautājumi. 

http://www.losp.lv/node/3041 

Līdz 13.februārim var pieteikties apbalvojumam "Laiks Ziedonim" 

tautsaimniecībā 

Šogad 3.maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, fonds “Viegli” jau otro reizi pasniegs 

apbalvojumu “Laiks Ziedonim” 5 nominācijās: zinātnē, novadpētniecībā, tautsaimniecībā, bērniem 

un jauniešiem, kā arī par dzīvi literatūrā. Nominācijā „Zemi es mācos” apbalvojums 2015.gadā 

cildinās mazos un vidējos uzņēmumus, kas, izmantojot Latvijas resursu bagātību un daudzveidību, 

ražo produktus vai rada pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību un spēj tos 

eksportēt. Nominācijai var pieteikties, kā arī tikt pieteikti gan uzņēmēji, gan lauksaimnieki Latvijā 

un visā pasaulē. 

http://www.losp.lv/node/3036 

 

Valdība atbalsta kredītprocentu daļēju dzēšanu arī lauksaimniecības produktu 

pārstrādes komersantiem 

Primārie lauksaimniecības produktu ražotāji, atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvās sabiedrības un lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti savas darbības 

finansēšanai aktīvi izmanto banku kredītus un lielus līdzekļus, ko varētu izmantot investīcijām 

http://www.losp.lv/node/3022
http://www.losp.lv/node/3038
http://www.losp.lv/node/3041
http://www.losp.lv/node/3036
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efektivitātes palielināšanai un jaunu darbavietu radīšanai, novirza aizdevuma procentu 

maksājumiem.  

http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-atbalsta-kreditprocentu-daleju-dzesanu-ari-lauksaimniecibas-

pr?id=4197 

Atbalstīs lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo 

sabiedrību veidošanu 

3. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz 

Eiropas Savienības (ES) atbalstu pasākumam „Ražotāju grupu un organizāciju izveide”. Atbalsta 

mērķis ir veicināt lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību 

veidošanos un to efektīvu darbību centralizētas pirmapstrādes un mārketinga procesa 

nodrošināšanai, tostarp jaunu noieta tirgu apgūšanā, kā arī produkcijas realizācijai tirgū.  

http://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-pakalpojumu-

kooperativo-?id=4195 

 

Palielināta maksa par pārbaudēm fitosanitārā sertifikāta saņemšanai 

zāģmateriālu un apaļkoku eksportam 

Kopš 2000.gada Latvijā nav mainīts izcenojums fitosanitārajām pārbaudēm koksnes un tās 

izstrādājumu kravu eksportam. Tā kā 2010.gadā Eiropas Savienībā tika pārstrādāts Augu veselības 

režīms, kurā liela uzmanība pievērsta jaunajiem fitosanitārajiem apdraudējumiem, Latvijas Valsts 

augu aizsardzības dienests (VAAD) 2013.gadā izstrādāja un apstiprināja jaunu pārbaužu veikšanas 

metodiku, kas nozīmīgi palielina vienai pārbaudei nepieciešamo laiku un resursus 

http://www.zm.gov.lv/presei/palielinata-maksa-par-parbaudem-fitosanitara-sertifikata-sanemsanai-

za?id=4199 

 

Labākie kooperatīvi 2014.gadā – LPKS „Viļāni”, LPKS „ABC Projekts” un 

LPKS „Bites” 
Neraugoties uz lielajiem izaicinājumiem nozarē, ko radījis Krievijas embargo un piena iepirkumu 

cenu kritums visā Eiropā, šogad lielāko balvu skaitu Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu 

asociācijas rīkotajā konkursā ieguva piensaimniecības kooperatīvi. Mazo kooperatīvu grupā pirmo 

vietu ieguva piensaimniecības kooperatīvs „Bites”, savukārt lielo kooperatīvu grupā – 

piensaimniecības LPKS „Viļāni”, kuri saņēma arī ekspertu žūrijas speciālbalvu. Vidēji lielo 

kooperatīvu grupā par gada labāko lauksaimniecības kooperatīvu kļuva gaļas liellopu LPKS „ABC 

Projekts”. Šogad konkursā, balsojot īpaši izveidotā mājaslapā balso.llka.lv, tika saņemtas vairāk 

nekā 7000 balsis.  

http://www.llka.lv/lv/top-aktuali/top-aktualitates/1231-labakie-kooperativi-2014gada-lpks-vilani-

lpks-abc-projekts-un-lpks-bites.html 

 

24 Lauku tūrisma saimniecības saņem "Zaļo sertifikātu" 

Š.g. 8.janvārī 24 lauku tūrisma naktsmītnes saņēma "Zaļo sertifikātu" - 20 sertifikāti tika pagarināti, 

bet 4 tika piešķirti no jauna. Zaļais sertifikāts ir vides kvalitātes zīme lauku tūrisma mītnēm. Lai gan 

http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-atbalsta-kreditprocentu-daleju-dzesanu-ari-lauksaimniecibas-pr?id=4197
http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-atbalsta-kreditprocentu-daleju-dzesanu-ari-lauksaimniecibas-pr?id=4197
http://www.zm.gov.lv/presei/palielinata-maksa-par-parbaudem-fitosanitara-sertifikata-sanemsanai-za?id=4199
http://www.zm.gov.lv/presei/palielinata-maksa-par-parbaudem-fitosanitara-sertifikata-sanemsanai-za?id=4199
http://www.llka.lv/lv/top-aktuali/top-aktualitates/1231-labakie-kooperativi-2014gada-lpks-vilani-lpks-abc-projekts-un-lpks-bites.html
http://www.llka.lv/lv/top-aktuali/top-aktualitates/1231-labakie-kooperativi-2014gada-lpks-vilani-lpks-abc-projekts-un-lpks-bites.html
http://www.llka.lv/lv/top-aktuali/top-aktualitates/1231-labakie-kooperativi-2014gada-lpks-vilani-lpks-abc-projekts-un-lpks-bites.html
http://www.llka.lv/lv/top-aktuali/top-aktualitates/1231-labakie-kooperativi-2014gada-lpks-vilani-lpks-abc-projekts-un-lpks-bites.html
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ir pieņemts uzskatīt, ka laukos tāpat viss ir zaļš, veselīgs un dabisks, Zaļā sertifikāta saimnieki 

apzināti domā par to, lai piedāvātu viesiem kvalitatīvus, saprātīgi "zaļus" lauku tūrisma 

pakalpojumus un, kas ne mazāk svarīgi, lai tūrisma bizness nekaitē dabai un videi. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1354&newsid=97579 

 

Pirmo reizi meža īpašnieku kooperatīviem būs pieejams ES atbalsts attīstībai 

Pirmo reizi pēc meža īpašnieku kooperācijas uzsākšanās būs iespēja pretendēt uz Eiropas 

Savienības atbalstu kooperācijas attīstībai. Latvijā šobrīd ir četri meža īpašnieku kooperatīvi, kas 

var pretendēt uz šo atbalstu.  

Otrdien, 3. februārī, valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus, kas paredz Eiropas 

Savienības (ES) atbalstu pasākumam „Ražotāju grupu un organizāciju izveide”. Atbalsta apmērs ir 

līdz 200 000 eiro triju gadu laikā un kopējais maksimālais atbalsts ir līdz 500 000 eiro visā 5 gadu 

periodā. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1354&newsid=97592 

 

 

KLP vienkāršošana, bioloģiskā lauksaimniecība un mājražošana – nozīmīgi 

faktori lauksaimnieku konkurētspējas paaugstināšanai 

No trešdienas līdz piektdienai, no 4. līdz 6.februārim, Jūrmalā norisinājās Eiropas Savienības (ES) 

Lauku attīstības direktoru neformālā tikšanās. Šādu tikšanos, kas norisinās divas reizes gadā, rīko 

katra ES Padomes Prezidentūra. 

http://www.zm.gov.lv/presei/klp-vienkarsosana-biologiska-lauksaimnieciba-un-majrazosana-

nozimigi-f?id=4209 

 

 

Diskusijā rod vērtīgas atziņas par mājražošanu 
LLKC Bauskas nodaļas 30. janvārī sarīkotais seminārs mājražotājiem izvērtās vērtīgā diskusijā par 

šīs darbības jomas jaunumiem un iespējām. 

 LLKC Bauskas biroja vadītāja Eleonora Maisaka demonstrēja LLKC un Pārtikas un veterinārā 

dienesta  speciālistu sagatavotās prezentācijas un vadīja diskusiju par aktuālajiem jautājumiem. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/partika/raksti/diskusija-rod-vertigas-atzinas-par-majrazosanu 

 

 

Mikrouzņēmumu nodokļa likme paliks 9%, lemj Saeima (Delfi.lv) 
Pirmajos trīs uzņēmuma darbības gados mikrouzņēmumu nodokļa likme būs 9%, ceturtdien 

konceptuāli lēma Saeima.  

Pirmajā lasījumā atbalstītie grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā paredz, ka pirmajos trīs 

darbības gados uzņēmumam, kura apgrozījums ir no 7000,01 līdz 100 000 eiro, mikrouzņēmumu 

nodokļa likme ir 9%. Savukārt no ceturtā darbības gada mikrouzņēmumu nodokļa režīmā šī likme 

tiek noteikta 12% apmērā. 

http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/mikrouznemumu-nodokla-likme-paliks-9-lemj-

saeima.d?id=45543434#ixzz3QsbSjHIS 

 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1354&newsid=97579
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1354&newsid=97592
http://www.zm.gov.lv/presei/klp-vienkarsosana-biologiska-lauksaimnieciba-un-majrazosana-nozimigi-f?id=4209
http://www.zm.gov.lv/presei/klp-vienkarsosana-biologiska-lauksaimnieciba-un-majrazosana-nozimigi-f?id=4209
http://www.delfi.lv/temas/saeima
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/mikrouznemumu-nodokla-likme-paliks-9-lemj-saeima.d?id=45543434#ixzz3QsbSjHIS
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/mikrouznemumu-nodokla-likme-paliks-9-lemj-saeima.d?id=45543434#ixzz3QsbSjHIS
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LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt 

lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams!  
No šā gada 2. februāra Lauku atbalsta dienests (LAD) ir publicējis LAD publiskajā lauku reģistrā 

ainavu elementus (koku, krūmu grupas un dīķus). Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD 

iezīmētos elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī 

jaunus ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz bloku 

precizēšanas pieteikums. Gala termiņš bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 2015.gada ir 

1.aprīlis. 

http://www.losp.lv/node/3019 

 

 

SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” sadarbībā ar Rēzeknes novada 

pašvaldību aicina piedalīties Austrumlatvijas reģiona graudu audzētāju 

konferencē – 6.martā 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/3019
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LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības, Latvijas 

Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Valsts lauku tīkla organizētā 

zinātniski praktiskā konference  „Līdzsvarota lauksaimniecība 2015”  
Turpinot gadskārtējās konferences tradīciju, aicinām arī 2015. 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.lf.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=198 

 
 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

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

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

http://bitly.com/1BYJToC  

 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 

 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 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

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

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

http://www.lf.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=198
http://t.co/C4Q2mNc0Ia
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://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=2537e303&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=2537e303&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=fca6bdcf&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=fca6bdcf&e=39b825c6
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.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/301-investicijas-razosanas-parstrades-vai-marketinga-iekartas-un-infrastruktura-102
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Semināri “Gaļas liellopu ganāmpulku veselība: Parazītu izraisīto slimību simptomi, novēršanas 

profilakse un apkarošana”  

http://www.losp.lv/node/3009 

 

 

LLMZA plānotās aktivitātes: 

16. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā notiks LLMZA prezidija un LZA Lauksaimniecības un 

meža zinātņu nodaļas kopsēde. 

 

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://www.losp.lv/node/3009
mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

