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INFOLAPA Nr. 30 
 

LOSP medijos: 
 
 
 

NRA, 10.septembris, “PVN samazinājums augļiem un dārzeņiem pildījis 
budžetu ar uzviju” 
Pretēji bažām par nodokļu ieņēmumu kritumu, Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem 
samazinot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi, šī nodokļa ieņēmumi pārspējuši visas 
cerības. Turklāt tas ir tikai viens no pozitīvajiem šī nodokļa samazināšanas efektiem - līdz ar valsts 
budžeta pildīšanos pieaudzis arī nozarē nodarbināto atalgojums, nozares apgrozījums, savukārt 
ēnu ekonomika samazinājusies. LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs uzskata, ka nodokļu 
ieņēmumi un nozares apgrozījums būtu vēl lielāks, ja lauksaimniekus šogad nepieviltu laika 
apstākļi. 
https://nra.lv/latvija/256924-pvn-samazinajums-augliem-un-darzeniem-pildijis-budzetu-ar-
uzviju.htm 

 
 

 
 
www.laukos.lv 11.septembris  Kartupeļu novākšana varētu turpināties līdz pat 
septembra beigām  
Lai gan daļa šā gada kartupeļu ražas no Latvijas laukiem jau novākta, vēl vismaz puse kartupeļu 
vēl jānovāc un ražas novākšana varētu turpināties vismaz līdz septembra beigām, prognozēja 
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle. 
http://laukos.la.lv/kartupelu-novaksana-varetu-turpinaties-lidz-pat-septembra-beigam/ 
 
www.laukos.lv 8.septembris Biedrība: Pieprasījums pēc meža koku stādiem 
pārsniedz piedāvājumu 
Daļa no meža īpašniekiem, kuriem šā gada laika apstākļu dēļ būs jāatjauno bojātās 
mežaudzes, saskarsies ar stādu pieejamības problēmu, jo pieprasījums pēc tiem pārsniedz 
piedāvājumu, aģentūrai atzina Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMĪB) izpilddirektore 
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Aiga Grasmane. http://laukos.la.lv/biedriba-pieprasijums-pec-meza-koku-stadiem-parsniedz-
piedavajumu/ 
 
 
“Ar olām viss ir kārtībā”  Saimnieks.lv Septembra numurā. 
Vistu un nu jau arī citu putnu olas ir tradicionāla Latvijas iedzīvotāju maltītes sastāvdaļa. Gadā  
katrs apēdam  ap 200 olām, un šie dati desmit gadu laikā īpaši nav mainījušies. Pie tam vairāk 
nekā  60% lielajos  uzņēmumos dēto olu tiek eksportētas. Nozare turpina augt, un tajā parādās 
arvien jauni spēlētāji – norāda biedrības Latvijas Olu ražotāju asociācijas vadītāja Solvita Gulbe.  
 

 
 
 
AGROTOPS Gatavojas sēt un pļaut Saeimā. Kuri zemnieki kandidēs uz 
Jēkaba ielas krēsliem? 
Pavisam drīz, 6. oktobrī Latvijā notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Aprēķini liecina, ka no 1460 
kandidātiem, kas pretendē uz iekļūšanu Saeimā, ar lauksaimniecību saistīti teju 40. Tas ir vairāk 
nekā iepriekšējās vēlēšanās pirms četriem gadiem. Tiesa, jaunu, svaigu ideju par lauksaimniecības 
attīstību partiju priekšvēlēšanu programmās gan ir visai maz. Galvenais uzsvars tiek likts uz 
vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem un videi draudzīgu saimniekošanu. Par lauksaimniecību, šķiet, 
dažās partijās ļauts izteikties dzejniekiem, ne pašiem nozarē strādājošiem. 
No Vidzemes vēlēšanu saraksta ar 12. kārtas numuru kandidēs arī Lauksaimnieku Organizāciju 
sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs (1955). 
http://laukos.la.lv/gatavojas-set-un-plaut-saeima/ 
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4.09.2018. Dienas bizness “Sausuma sekas jutīs vēl nākamgad” 
Ilgstošais sausums šopavasar un vasaras sākumā ietekmējis praktiski visu lauksaimniecību un 
pārstrādes ražošanu, radot papildu izdevumus un zaudējumus dažādās jomās. Nopļauts uz pusi 
mazāk zaļmasas, par piektdaļu mazāka solās būt graudaugu raža, paredzama samazināta augļu, 
ogu, dārzeņu un kartupeļu pārdošana, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) prognozes. 
Lauksaimnieki paredz, ka augļu un ogu nozarē šā gada sausuma sekas jutīs vēl nākošajā gadā. 
https://www.db.lv/zinas/sausuma-sekas-jutis-vel-nakamgad-478513 
 
 
Cūkkopības nozare atkopjas  
Āfrikas cūku mēra skartajos ”Druvas Unguro” šonedēļ tika pabeigta cūku likvidēšana. Arī pērn 
divās lielās saimniecībās – SIA «Ancers» un Akciju sabiedrībā «Latgales bekons» nācās iznīcināt 
vairākus tūkstošus cūku, kuras bija skārusi lipīgā sērga. Tomēr cūkkopji nav padevušies. 
Daudzviet slimības skartās fermas ir dezinficētas un tajās atkal atgriezušās cūkas. Stāsta Maija 
Streiča 
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.08.2018-cukkopibas-nozare-atkopjas.id137997/ 
 
 
24.08.2018. Dienas bizness “Vēro, vai Ukrainas olu ražotājiem izdosies atvērt 
ražotni Latvijā” 
Ar 1,8 miljoniem ik dienu saražoto olu AS Balticovo ierindojas ne vien Baltijas, bet arī 
Ziemeļeiropas lielāko olu ražotāju sarakstā. Šā gada lielais lauksaimniecības izaicinājums – 
sausums – ietekmēs olu pašizmaksu arī Balticovo ražotnēs, piektdien raksta laikraksts Dienas 
Bizness. http://www.db.lv/zinas/vero-vai-ukrainas-olu-razotajiem-izdosies-atvert-razotni-latvija-
478237 
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

Biedrības “Siera klubs” aktivitātes: 
 
27.septembrī seminārs "Meistara diena" Smiltenes tehnikumā 
 
31.septembrī - jauniešu forums par Latvijas reģionālajiem kulinārā mantojuma ēdieniem  
(lekcijas, degustācijas) 
Kontaktinformācija: 
Vanda Davidanova, 
biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja 
Mob. +371 29487375 
e-pasts sieraklubs@inbox 
www.sieraklubs.lv 
 

Latvijas aitu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

 
Mācības "Ciltsdarbs aitkopības saimniecībās, populārākās aitu šķirnes, to piemērotība vietējā un 
eksporta tirgos pieprasītas produkcijas ieguvei" 
Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” 
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 18.-19. 
septembrī rīko divu dienu mācības "Ciltsdarbs aitkopības saimniecībās, populārākās aitu šķirnes, 
to piemērotība vietējā un eksporta tirgos pieprasītas produkcijas ieguvei". 
http://www.losp.lv/node/5542 
  

Stādu un kūdras inovāciju fonds 

Aicinām uz dārzkopības sezonas noslēguma pasākumu “Rudens Stādu parāde”, kas notiks 
Bulduru Dārzkopības vidusskolas dārzā 22. septembrī no plkst. 9:00-16:00.  
Pasākuma laikā stādu audzētavas no visas Latvijas plašā klāstā piedāvās augļu kokus un ogulājus, 
dekoratīvos kokus un krūmus, kā arī daudzgadīgās puķes un citus stādus. “Rudens Stādu parādi” 
iecienījuši dārza mīļi un profesionāļi no Latvijas un tuvākajām kaimiņu valstīm. Īpaša uzmanība 
parādē tiek veltīta augļu kokiem, jo tieši šis ir īstais brīdis stādīt kailsakņus. 
http://www.losp.lv/node/5546 
 

Biedrība "Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija" 

Praktiskas apmācības briežu ganāmpulku pārraugiem "Briežu fiksācija ķertuvē bez tieša kontakta 
(no augšas), ragu griešana" http://www.losp.lv/node/5549  
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Lauku Ceļotājs aktivitātes: 

3) 20.-23. septembrim piedalīsimies tūrisma izstādē JATA expo 2018, Japānā, Tokijā, lai 
iepazīstinātu ar Latvijas, Iguanijas un Somijas lauku tūrisma piedāvājumu. 
Dalība ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas 
atbalstu "Project CAITO - Meta cluster for attracting the Japanese tourism market" ietvaros. 
http://caitoproject.eu/ 
4) 20.09.2018 brauciens mediju pārstāvjiem - "Vēsturiskie dārzi tūrismā" pa Zemgales tūrisma 
saimniecībām. Viesosimies apmeklētājiem atvēros dārzs un saimniecībās, kur var iepazīt 
dārzkopības tradīcijas un vēsturi, un kur apskatāmas tradicionāli audzētās augļu, dārzeņu, 
garšaugu, dekoratīvo koku, krūmu un ziedu šķirnes. 
Brauciens norisinās projekta  Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu atjaunošana. 
Vēsturisko Dārzu Tūrisms” (LatLit-181) ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A 
Latvijas - Lietuvas programma 2014. - 2020. gadam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda. 
 
3.-5.10. - 6. Eiropas Lauku tūrisma kongress "Lauku tūrisma internacionalizācija" Druskininkai 
(LT), 3.-5. Oktobris Šogad 3.-5. oktobrī Druskininkos, Lietuvā notiks 6. Eiropas lauku tūrisma 
kongress ar devīzi “Lauku tūrisma internacionalizācija”. Kongresa tēma ir daudzsološās 
perspektīvas tālo tirgu piesaistei Eiropas laukiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta diviem tālajiem 
tirgiem – Āzijai (īpaši Ķīnai un Indijai) un Amerikai. http://www.europeanrtcongress.org  
9.10. Diskusija par vietējo partikas ražotāju ķēdēm un jaunumiem produkcijas ražošanā un 
realizācijā, Zemkopības ministrijā, 314.telpā  
Jaunā Rudens avīze: 
https://www.celotajs.lv/cont/prof/emagazine/pdf/2018/LC_Avize_Rudens_2018.pdf  
 
23.oktobrī Vietējās pārtikas produktu ražotājus aicinām uz darba semināru un individuālajām 

konsultācijām 
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/850 
 
Diskusija par vietējo partikas ražotāju ķēdēm un jaunumiem produkcijas ražošanā un realizācijā 
2018. gada 9. oktobrī 
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/846 
 

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

 
LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies 22.-23.09.2018 jauntrušu izstādē Bielsk Podlaski Polijā.  
 
LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies AML Rāmava rīkotajā izstādē "Lauku sēta 2018" kura 
notiks no 11-13.10.2018. 
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Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 

 
Jauno zemnieku klubs rīko ugunskura vakaru no 21.septembra - 23.septembrim.  
 
Septembra otrajā pusē dodamies uz Saldus novadu ciemos pie JZK biedra Gata. Pulcējamies 
Saldus novada Kalnos 21.septembrī no pulksten 19:00. 
Paredzētas arī saimniecību apskates.  
Braukšana ar privātajiem auto, nakšņošanai līdzi jāņem matrači, guļammaisi!  
- Aicinām līdzi ņemt spēles (uno, sabotieri, kārtis, katanu, volejbola bumbu vai jebko, kas pašam 
patīk), lai aktīvi pavadītu vakaru. Ir teritorija, kur veikt dažādas aktivitātes! 
- Pie mājas ir 3 ha liels dīķis, variet ņemt līdzi MAKŠĶERES! Ir katamarāns un laiva.  
- Būs PIRTS, ņemiet līdzi PIRTSLIETAS! 
- Vakari paliks dzestrāki, padomājiet par piemērotu apģērbu un PLEDIEM (paši savam 
komfortam!) 
- Būs grills un ugunskurs, ņemam līdzi GRILLĒJAMĀS lietas! 
 
Ja māki spēlēt ģitāru, ideāli - ņem to līdzi, pie ugunskura varēsi uzspēlēt! 
#jzk #ugunskura #vakars #Kalni 
 
JZK ugunskuru vakari ir neformāls tikšanās, tīklošanās un viedokļu apmaiņas pasākums, kura 
laikā sabrauc jaunie zemnieki, lai brīvā un nepiespiestā gaisotnē iepazītos, parunātu par sezonas 
aktualitātēm, spēlētu spēles, ceptu gaļu un apskatītu kādu saimniecību.  
FB pasākums ar aprakstu: ŠEIT 
Sestdien,22.septembrīt tiks apmeklētas vairākas saimniecības, programma tiks precizēta FB 
pasākumā! 

 
 

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 
 

LTRK aktivitātes: 
 
Uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Latgales 
Plānošanas reģionu un Rēzeknes pilsētu aicina pieteikties uzņēmējus dalībai “Uzņēmēju dienās 
Latgalē 2018”, kas notiks 21. un 22. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē, Pils ielā 4.  
„Uzņēmēju dienas Latgalē” jau otro reizi pulcēs uzņēmējus un apmeklētājus no Latgales un visas 
Latvijas Rēzeknē, Latgales vēstniecībā „GORS”, kas ir īpaša pasākuma norises vieta ar tikai tai 
piemītošu neatkārtojamu atmosfēru. Kā katru gadu, pateicoties reģiona pašvaldību aktīvai iesaistei 
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un savu uzņēmēju atbalstīšanai, būs plaša dalībnieku daudzveidība un dažādu novadu 
pārstāvniecība. Piedaloties pasākumā, uzņēmumam ir iespēja iepazīstināt ar savu produkciju un 
pakalpojumiem vairākus tūkstošus apmeklētāju. Arī šogad turpināsim pagājušā gadā iesākto 
tradīciju - dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja sevi pozicionēt kā darba devējus reģionā un būs 
iespēja uzrunāt gan šī brīža darba meklētājus, gan skolēnus un studentus – nākotnes darbiniekus, 
kam svarīgi ir uzzināt par profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas tiek sagaidītas no 
darbiniekiem. Īpaši aicinām pieteikties dalībai uzņēmumus, kuriem ir aktuāli reklamēt brīvās 
vakances un pastāvīgi nodarbinātās amatu kategorijas. 
Kā ierasts, “Uzņēmēju dienu Latgalē” ietvaros tiks rīkots gan biznesa forums, kurā uzņēmēji, 
eksperti, valsts un pašvaldību amatpersonas diskutēs par tādiem uzņēmējiem aktuālajiem 
jautājumiem kā darbaspēka trūkuma problēmas Latgales reģionā, veicamajiem ilgtermiņa 
risinājumiem izglītības jomā, lai nodrošinātu nepieciešamo speciālistu daudzumu, darbaspēku 
nodokļi un pašvaldību ieinteresētība uzņēmējdarbības attīstīšanā to pārraudzībā esošajās 
teritorijās. Tāpat pasākuma laikā uzņēmējus aicinām izmantot tīklošanās iespēju, tiekoties ar 
citiem reģiona uzņēmējiem, valsts un pašvaldību amatpersonām. 
Pieteikšanās un papildu informācija par pasākumu:  
LTRK Valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice, tālrunis: 29 141 693, e-pasts: 
ilze.brice@chamber.lv  
 
 
 
 
 

NOZARES AKTUALITĀTES: 
Dārzeņu audzētājs Rītausma startēs sulu 
tirgū  
Dārzeņu audzētājs «Rītausma» oktobrī 
pircējiem sāks piedāvāt tomātu sulu trīs litru 
iepakojumā, biznesa portālam db.lv pastāstīja 
SIA «Rītausma» īpašniece Lāsma Bekina. 
http://vecs.db.lv/ekonomika/razosana/darzenu-
audzetajs-ritausma-startes-sulu-tirgu-478742 

  
Biedrība: Pieprasījums pēc meža koku 
stādiem pārsniedz piedāvājumu 
Eiropas Komisija (EK) apstiprinājusi Rucavas 
baltā sviesta iekļaušanu aizsargāto ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu reģistrā (AĢIN), informēja 
EK pārstāvniecībā Latvijā. 
http://laukos.la.lv/brisele-apstiprina-rucavas-
balta-sviesta-ieklausanu-aizsargato-
geografiskas-izcelsmes-norazu-registra/ 
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Liellopu gaļas iepirkuma cena Latvijā par 
piektdaļu zemāka nekā ES 
Govs liemeņa iepirkuma cena šā gada jūlijā 
Latvijā bija par 19,8% zemāka nekā vidēji 
Eiropas Savienībā (ES), liecina Zemkopības 
ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta 
departamenta dati. 
http://laukos.la.lv/liellopu-galas-iepirkuma-
cena-latvija-par-piektdalu-zemaka-neka-es/ 
 

 
 

 
 
Aicinām lauksaimniekus aizpildīt 
aptauju par sējumu un zālāju 
apdrošināšanu pret sausumu 
http://www.losp.lv/node/5543  
 
 

 

 
 
Paplašinās atbalsta iespējas ražotāju 
organizācijām 
11. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības 
ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas 
noteikumos par augļu un dārzeņu ražotāju 
organizācijām. Izmaiņas noteikumos 
sagatavotas, lai precizētu augļu un dārzeņu 
ražotāju organizāciju darbības programmu 
mērķus un to sasniegšanai paredzētos 
pasākumus, kā arī papildinātu nosacījumus 
attiecībā uz attiecināmo pasākumu izdevumu 
atbalsttiesīgumu. 
http://www.losp.lv/node/5544  
 

 
 
 

 

Lauki un medības ienāk pilsētā  
Lielais pasākums “Lauki ienāk pilsētā” pārņēma Latvijas galvaspilsētas centru no septembra 
septītās līdz devītajai dienai. Lielo sarīkojumu apmeklēja tūkstošiem cilvēku. Tur bija gan 
lauku un meža tehnika, gan lauksaimniecības un mājražotāju produkcija, gan govis, aitas, 
mājputni un truši. Un tur bija arī medības. 
http://www.la.lv/lauki-un-medibas-ienak-pilseta/ 
 
 
Baltijas un Skandināvijas valstu eksperti dalās pieredzē par dzīvnieku labturības 
jautājumiem  
13. septembrī, Zemkopības ministrijā notika starptautisks seminārs par lauksaimniecības 
dzīvnieku (liellopu) labturību un atbilstību transportēšanai un kaušanai. Semināru rīkoja 
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Baltijas Dzīvnieku labturības tīklu (Baltic Animal 
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Welfare Network), pateicoties Zviedrijas Institūta finansiālajam atbalstam.  
http://www.zm.gov.lv/presei/baltijas-un-skandinavijas-valstu-eksperti-dalas-pieredze-par-
dzivnieku?id=9745 
 
Latvijas un Igaunijas zemkopības ministri: dalībvalstis sagaida lielāku atbalstu no ES 
sausuma negatīvo seku novēršanā 
12. septembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Tallinā tikās ar Igaunijas lauku attīstības 
ministru Tarmo Tammu (Tarmo Tamm), lai apspriestos par abu valstu kopīgo nostāju jautājumā 
par nepieciešamo ES atbalstu Latvijas un Igaunijas lauksaimniekiem, kuri cietuši lielus 
zaudējumus šīs vasaras ilgstošā sausuma dēļ. 
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-un-igaunijas-zemkopibas-ministri-dalibvalstis-sagaida-
lielaku?id=9742 
 
 

 

Arī šogad konkursā “Tautas garša” uzvar 
asinsdesa un ingvera dzēriens 
Latvijas 100-gades zīmē Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra (LLKC) 
organizētais Novadu stends izstādē “Riga food 
2018” bija īpaši krāšņs, piedāvājot 
daudzveidīgu notikumu un gardu ēdienu 
virpuli. Četru dienu garumā varēja vērot visu 
Latvijas novadu saimnieču vadītas 
meistarklases, iepazīt topošo pavāru skatījumu 
uz klasisku ēdienu pasniegšanu, kā arī 
neiztrūkstoši  –  balsot par sev tīkamāko 
produktu konkursā “Tautas garša”. 
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/ari-
sogad-konkursa-tautas-garsa-uzvar-asinsdesa-
un-ingvera-dzeriens 
 

 

 

 
Uz Ukrainas izcelsmes olu iepakojuma būs 
papildus marķējums  
Uz Latvijas veikalos pieejamo Ukrainas 
izcelsmes olu iepakojuma turpmāk būs īpaša 
atzīme - „Dējējvistu turēšanas metode – 
Eiropas Savienības standartiem neatbilstoša”. 
http://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-
dienests/jaunumi/uz-ukrainas-izcelsmes-olu-
iepakojuma-bus-papildus-markejums?id=9743 
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Septembra SAIMNIEKS LV ir klāt! Uz vāka - 

Robežnieku saimnieki Normunds un Klaida, 
kas savai fermai izvēlējušies modernos 
slaukšanas robotus. 
Lasiet arī: 
- Dzirnavnieki vērtē šīs sezonas ražu; 
- Kā izaudzēt labus cietes kartupeļus; 
- Sējmašīnu piedāvājums 2018; 
- Mulča bioloģiskajā dārzkopībā un daudz ko 
citu! 

 

  
 
 
 
 
 

LAD aktualitātes: 
 
Platību maksājumus lauksaimnieki sāks saņemt oktobrī 
Dienests informē, ka no šā gada 16.oktobra sāks izmaksāt vienotā platību maksājuma un 
maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansus. Bioloģisko 
maksājumu avansus dienests sāks izmaksāt no 1.novembra. Plānots, ka vienotā platību maksājuma 
avansus oktobrī saņems 85% lauksaimnieku. 
http://www.losp.lv/node/5547 
 
 
Izmaiņas atbalsta piešķiršanā pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”  

Otrdien, 4. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas 
noteikumos, kas nosaka Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos”. Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai veicinātu stratēģisko projektu 
īstenošanu lauksaimniecības produktu pārstrādē, kā arī sekmētu projektus lauksaimnieciskās 
darbības attīstībai. 
Lai veicinātu investīciju ieguldīšanu klimatu pārmaiņu mazināšanas pasākumā, izmaiņas paredz 
piešķirt papildu atbalsta intensitāti kūtsmēslu krātuvju izveidei un pārbūvei, kā arī piespiedu 
ventilācijas sistēmas izveidošanai vai pārbūvei lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs. 
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Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2014. gada 30. septembra 
noteikumos Nr. 600   “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu 
konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos””  pieejama MK   tīmekļvietnē . 
Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma   “Latvijas 
Vēstnesis”   tīmekļvietnē .  
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/izmainas-atbalsta-pieskirsana-
pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-862 
 
Līdz 10. septembrim Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz  iesniegumi dalībai atbalsta 
programmā " Piens un augļi skolai"  2018./2019. mācību gadam  
Otrdien, 14. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas 
nosacījumos Eiropas Savienības atbalsta programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un 
pienu ieviešanai Latvijā. Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai veicinātu gan izglītības iestāžu, 
gan produktu ražotāju un atbalsta pretendentu interesi piedalīties programmā, tādējādi veicinot 
programmas apguves paplašināšanos. Vienlaikus izmaiņas arī veicinās efektīvāku pieejamā 
finansējuma izmantošanu.  
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/uzlaboti-nosacijumi-es-atbalsta-
programma-skolu-apgadei-ar-augliem-darzeniem-un-pienu-856 
 
 
LAD nav pilnvarojis citas personas veikt kontroles ar droniem  

Lauku atbalsta dienests ir saņēmis informāciju, ka Latvijas pierobežā ir konstatēti gadījumi, kad, 
norādot, ka tas tiek veikts LAD uzdevumā, personas veic kontroles saimniecībās, izmantojot 
dronus. LAD informē, ka nav pilnvarojis citas personas veikt šādas kontroles un lauku 
apsekošanas darbus ar droniem, tāpēc aicina saimniekus būt uzmanīgiem un neuzticēties šādām 
personām. Gadījumos, ja LAD pats veic kontroles vai lauku apsekošanu, par to vienmēr tiek 
informēts saimnieks. Klātienē arī ikvienam lauksaimniekam ir tiesības prasīt uzrādīt LAD 
izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka konkrētā persona ir LAD darbinieks. 
Neskaidrību gadījumos, aicinām sazināties ar Lauku atbalsta dienestu! 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-nav-pilnvarojis-citas-personas-
veikt-kontroles-ar-droniem-866 
 
 
Dienests apkopo veiksmes stāstus par klientiem  

Dienests savā darbā vienmēr ir strādājis tā, lai sniegtu pēc iespējas lielāku atbalstu saviem 
klientiem, tāpēc ļoti lepojas ar lauksaimnieku, mežsaimnieku, zivsaimnieku un lauku uzņēmēju 
paveikto. 
Ir sagatavoti daudzi video stāsti par LAD klientiem, kuru darbs ir liela vērtība Latvijas lauku 
attīstībā. Tie ikvienam ļauj uzzināt, kā saimnieki nolēmuši strādāt laukos, kādus mērķus izvirzījuši 
un kā izdevies tos sasniegt. 
Visi video stāsti ir skatāmi mājaslapā   www.lad.gov.lv   izvēlnē   “Veiksmes stāsti” . 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/dienests-apkopo-veiksmes-stastus-
par-klientiem-864 
 
 
LAD atgādina, ka 15. septembris ir pēdējais datums, kad:  
- jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem (BVZ) vai ES 
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nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm (ES nozīmes zālāji), kā arī zālāji, ko izmanto 
biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai 
- ilggadīgo stādījumu platībās rindstarpām jābūt nopļautām vai apstrādātām 
- jāapstrādā papuve- nezālēm aramzemē jābūt apkarotām un augiem, t.sk., zaļmēslojumam jābūt 
iestrādātam augsnē 
http://www.losp.lv/node/5553 
 

 
 

Kalendārs: 
  

• 30. septembrī beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko 
resursu saglabāšanai (LDGRS)"  

• 1. oktobrī sākas pieteikšanās atbalsta pasākumā "Kredītprocentu dzēšana" 
• 1. oktobrī sākas pieteikšanās pasākumā 8.4 "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu 

mežaudžu atjaunošana" 
 

 
 
 
 

Citi pasākumi: 
 
Eiropas kultūras mantojuma dienas pasākumā tiks rīkota grāmatas "Pikšas" prezentācija 
http://www.losp.lv/node/5548 

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


