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INFOLAPA Nr. 6 

 

Ar aizdevumu sniegšanu atbalstīs krīzes skartos lauksaimniecības uzņēmumus 

Otrdien, 10. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā 

piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai.  

 Ņemot vērā nelabvēlīgos tirgus apstākļus un 2014. gada nelabvēlīgos klimatiskos apstākļus 

(pavasarī izsaluši ziemāji, ilgstošās lietavas graudaugu novākšanas sezonā), daļai lauksaimniecības 

uzņēmumu ir radusies nepieciešamība pēc papildu finanšu resursiem. Savukārt daļai 

lauksaimniecības uzņēmumu tāda varētu rasties tuvākajā nākotnē. Izmaiņas kārtībā paredz valsts 

atbalsta programmu valsts akciju sabiedrības „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) 

klientiem, kā arī komercbanku klientiem, kuriem nepieciešams papildu atbalsts restrukturizācijai un 

kuriem komercbankas nesaskata iespēju pagarināt aizdevumu atmaksas termiņu. Izmaiņas atbalsta 

piešķiršanas kārtībā izstrādātas arī tāpēc, lai atbalstītu Krievijas pārtikas produktu importa embargo 

radītās krīzes skartos uzņēmumus. 

http://www.zm.gov.lv/presei/ar-aizdevumu-sniegsanu-atbalstis-krizes-skartos-lauksaimniecibas-

uznem?id=4212 

 

Madonā lauksaimnieki meklēs risinājumu piena lopkopības problēmām un 

nākotnes attīstības perspektīvām 

Madonas rajona lauksaimnieku apvienība un Latvijas Zemnieku federācija (LZF) šodien, 11. 

februārī, rīko informatīvo semināru – diskusiju par aktualitātēm lauksaimniekiem un lauku 

uzņēmējiem. Seminārā tiks apskatīti Lauku attīstības plāna pasākumi un tiešo maksājumu atbalsts 

2014. – 2020. gadam un meklēti risinājumi ekonomiski grūtajai situācijai piena lopkopībā, kas skar 

Madonas puses lauksaimniekus. Seminārā piedalīsies Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā 

atbalsta departamenta Valsts sekretāra vietniece Pārsla Rigonda Krieviņa, Lauku attīstības atbalsta 

departamenta  pārstāvji, citu ZM pakļautībā esošo iestāžu pārstāvji un (LZF) valdes priekššedētāja 

Agita Hauka. 

http://www.lzf.lv/node/182 

 

EK lēmums par Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

apstiprināšanu gatavs 
Ceturtdien, 12. februārī, Eiropas Komisija (EK) ir informējusi Zemkopības ministriju par 

to, ka lēmums par Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam 

apstiprināšanu ir gatavs. 

http://www.zm.gov.lv/presei/ek-lemums-par-latvijas-lauku-attistibas-programmas-2014-

2020-gadam-aps?id=4271 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/ar-aizdevumu-sniegsanu-atbalstis-krizes-skartos-lauksaimniecibas-uznem?id=4212
http://www.zm.gov.lv/presei/ar-aizdevumu-sniegsanu-atbalstis-krizes-skartos-lauksaimniecibas-uznem?id=4212
http://www.lzf.lv/node/182
http://www.zm.gov.lv/presei/ek-lemums-par-latvijas-lauku-attistibas-programmas-2014-2020-gadam-aps?id=4271
http://www.zm.gov.lv/presei/ek-lemums-par-latvijas-lauku-attistibas-programmas-2014-2020-gadam-aps?id=4271
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Meklē Latvijas labākos lauksaimniekus 

Izsludināta pieteikšanās konkursam „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2015” Pasaules 

Dabas Fonds sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru aicina lauksaimniekus 

aktīvi piedalīties konkursā „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2015”, lai pārstāvētu Latviju 

starp citām Baltijas jūras reģiona valstīm un pretendētu uz naudas balvu – 10 000 eiro. „Balva, kas 

izveidota 2009. gadā, ir paredzēta, lai iedvesmotu lauksaimniekus aktīvi iesaistīties cīņā ar Baltijas 

jūras eitrofikāciju. Aicinām ikvienu, kurš savā saimniecībā īsteno praksi, kas samazina vides 

piesārņojumu, aizpildīt konkursa pieteikuma veidlapu un dalīties ar savu pieredzi,” uzsver Jānis 

Rozītis Pasaules Dabas Fonda direktors. 

http://www.losp.lv/node/3053 

 

Piešķir 364 145 eiro kompensācijām par ĀCM dēļ izkautajām mājas cūkām 

Otrdien, 10. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas rīkojumā 

par pasākumiem Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanās ierobežošanai. Izmaiņas rīkojumā paredz 

piešķirt papildu 364 145 eiro no valsts budžeta kompensāciju izmaksām par nokautajiem 

dzīvniekiem, kas izkauti biodrošības prasību neīstenošanas dēļ vai ĀCM uzliesmojumu apkarošanai 

un izplatības ierobežošanai uzlikto ierobežojumu radīto tirdzniecības traucējumu dēļ. 

http://www.zm.gov.lv/presei/pieskir-364-145-eiro-kompensacijam-par-acm-del-izkautajam-majas-

cukam?id=4214 

 

19. februārī LLU zinātniski praktiskajā konferencē „Līdzsvarota 

lauksaimniecība 2015” LOSP biedri prezentēs Latvijā ražotos organiskos 

mēslojumus  

LOSP biedrs Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociācija (LHRPA) Jelgavā Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē šī gada 19.februārī prezentēs organisko un organominerālos 

mēslošanas līdzekļus. LHRPA speciālisti sniegs konsultācijas par Latvijā ražoto humusvielu 

koncentrātu pielietošanu lauksaimniecībā. 

http://www.losp.lv/node/3054 

 

Sagatavoti interaktīvi materiāli par integrēto augu audzēšanu 
Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD), piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai finanšu līdzekļus, sagatavotas trīs rokasgrāmatas par kultūraugu attīstības stadijām, 

mājaslapa „Integrētā augu audzēšana un kaitīgo organismu monitorings” un informatīvs materiāls 

„Integrētā augu audzēšana 2015”. Metodiskie materiāli lauksaimniekiem atvieglos integrētās augu 

aizsardzības (IAA) prasību nodrošināšanu, palīdzēs izvērtēt augu aizsardzības līdzekļu (AAL) 

lietošanas nepieciešamību, vienlaikus mazinot to radīto risku Latvijas dabai un cilvēku veselībai.  

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1355&newsid=97620 

 

http://www.losp.lv/node/3053
http://www.zm.gov.lv/presei/pieskir-364-145-eiro-kompensacijam-par-acm-del-izkautajam-majas-cukam?id=4214
http://www.zm.gov.lv/presei/pieskir-364-145-eiro-kompensacijam-par-acm-del-izkautajam-majas-cukam?id=4214
http://www.losp.lv/node/3054
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1355&newsid=97620
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Noteikts pārejas periods papildu prasībām Skolas piena programmā  

 
Lai ļautu Skolas piena programmā iesaistītajiem piena produktu piegādātājiem izpildīt 

līgumsaistības par piena produktu piegādi mācību iestādēm līdz 2014./15. mācību gada beigām un 

saņemt Skolas piena programmā paredzēto valsts līdzfinansējumu, valdība otrdien, 10.februārī, 

apstiprināja grozījumu Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 „Kārtība, kādā 

piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei 

izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs”.  

Grozījums nosaka pārejas periodu līdz 2015.gada 29.maijam, kurā Skolas piena 

programmā piegādātam pasterizētam pienam netiks piemērots nosacījums par maksimālo 

transportēšanas attālumu un atbilstību pārtikas kvalitātes shēmu (t.i., bioloģiskās lauksaimniecības 

shēmas vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas) prasībām. Tādējādi vēl līdz šī mācību gada 

beigām par pasterizēta piena piegādi pirmsskolas un 1.-9.klases izglītojamiem varēs saņemt valsts 

līdzfinansējumu, kura mērķis ir ik dienas nodrošināt iepriekšminētai izglītojamo grupai glāzi piena 

bez maksas.  

Noteikumi „Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 

„Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu 

piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs”” stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.  

Vairā informācijas par noteikumiem – Ministru kabineta mājaslapā.  

 

Rīgā notiks NVO Forums – RĪGA 2015 
Lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa lēmumu 

pieņemšanā, 2015. gada 2.-3.martā Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Eiropas Kustību 

Latvijā organizē plašu NVO sektora, politikas veidotāju un lēmumu pieņēmēju, viedokļu līderu un 

ekspertu forumu, kurā piedalīsies dalībnieki un runātāji no Latvijas, Eiropas Savienības un Eiropas 

Ekonomiskās zonas valstīm. 

http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9524%3ARiga-notiks-

NVO-Forums-%E2%80%93-RIGA-2015&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv 

 

 

LKC augkopības konsultatīvās padomes sanāksmē š.g. 26.februārī pl.14.00 

LLKC Ozolniekos, lai izvērtētu prioritāros virzienus demonstrējumiem 

zemnieku saimniecībās šajā gadā, kā arī noteiktu turpmākās iespējas 

pētījumiem Lauku attīstības programmas ietvaros. 
 

Darba kārtība 

1. LLKC konsultatīvās padomes augkopībā uzdevumi 2015.g. (O.Balodis). 

2. VLT pasākuma „Demonstrējumi lauku saimniecībās” realizācija 2014.gadā (O.Balodis) 

3. gada demonstrējumu/ izmēģinājumu tēmu priekšlikumu izvērtēšana : 

o Rapša un graudaugu mēslošana (O.Balodis, I.Skudra) 

o Integrētā augu aizsardzība lauku pupās un kartupeļos (O.Balodis, 

M.Narvils).  

o Augsnes pirmssējas apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums (A.Skudra) 

https://www.vestnesis.lv/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40347100&mode=mk&date=2015-02-10
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9524%3ARiga-notiks-NVO-Forums-%E2%80%93-RIGA-2015&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9524%3ARiga-notiks-NVO-Forums-%E2%80%93-RIGA-2015&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
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o Proteīna avotu nodrošināšana bioloģiskā saimniekošanas sistēmā 

(I.Magdalenoka) 

o Ķirbjaugu audzēšanas tehnoloģiju salīdzinājums (I.Missa). 

4. Citi aktuālie jautājumi saistībā ar Lauku attīstības programmas realizāciju. 

Lūdzu informējiet par Jūsu iespēju piedalīties uz e-pastu: ilze.skudra@llkc.lv 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 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/ 

 20.februārī - 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.februārī Sākas pieteikšanās pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/104-sociali-

ekonomiskie-pasakumi-97  

 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 

 

 

 

 

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://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=3d333780&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=3d333780&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=e415748d&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/104-sociali-ekonomiskie-pasakumi-97
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/104-sociali-ekonomiskie-pasakumi-97
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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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

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

