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INFOLAPA Nr. 35 
 

LOSP medijos: 

 

www.laukos.lv Pākšaugu piegādēm nepiemēros reverso PVN  
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizācijas, biedrības 

"Lauksaimnieku apvienība" valdes loceklis, Smiltenes pagasta zemnieks Ivars Ādamsons teica, ka 

pākšaugu piegādēm būtu vajadzējis piemērot reverso PVN līdzīgi kā graudiem un rapsim, jo 

graudkopji lauka pupas mēdz audzēt kā maiņas kultūru graudaugiem, un tad tām nepiemēro 

samazināto PVN likmi. 

http://laukos.la.lv/paksaugu-piegadem-nepiemeros-reverso-pvn  

 

LOSP: Par sezonas laukstrādnieka nodokļa režīma un 5% PVN likmes augļiem 

un dārzeņiem turpināšanu 
Šodien, 2.novembrī notiks Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) Dārzkopības 

darba grupa, kurā kopā ar Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību 

savienības pārstāvjiem diskutēsim par 5% pievienotās vērtības nodokļa (PVN) augļiem un dārzeņiem 

un sezonas lauksaimnieku shēmas izpildes rādītājiem un nākamo darbību definēšanu. 

http://www.losp.lv/node/5609 

 

www.laukos.lv LOSP: Sezonas laukstrādnieku programmā jāļauj iesaistīties 

maznodrošinātajiem  
“Sezonas laukstrādnieku” programmā jāļauj iesaistīties cilvēkiem, kuri ir ieguvuši maznodrošinātas 

personas statusu, saglabājot šo statusu, uzsvēra Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē 

(LOSP). LOSP rosina izmaiņas, lai sezonas laukstrādnieku programma būtu saistoša arī darba 

ņēmējam un veicinātu nelegālās nodarbinātības izskaušanu. 

http://laukos.la.lv/losp-sezonas-laukstradnieku-programma-jalauj-iesaistities-maznodrosinatajiem 

 

Daugavpils Universitātē notika konference par dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kurā 

piedalījās arī LOSP valdes loceklis Guntis Gūtmanis Sižets: https://www.youtube.com/watch?v=-

5gcpjeSYN8 

 

 

http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/paksaugu-piegadem-nepiemeros-reverso-pvn
http://www.losp.lv/node/5609
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/losp-sezonas-laukstradnieku-programma-jalauj-iesaistities-maznodrosinatajiem
https://www.facebook.com/guntis.gutmanis.3?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCCrYE5Da61vW-wcVSEN1Gaj6auu8WXpSaemeVDqWgl2lwkl2U3Zj_1HxBhLLRT_ih8zbDb2U_KuT3Y&fref=mentions
https://www.youtube.com/watch?v=-5gcpjeSYN8&fbclid=IwAR0SVPq9Th_8sM4Xztu_QRx9PVLDMLaBpJsakyCKMyCPPuS598tb851W_NQ
https://www.youtube.com/watch?v=-5gcpjeSYN8&fbclid=IwAR0SVPq9Th_8sM4Xztu_QRx9PVLDMLaBpJsakyCKMyCPPuS598tb851W_NQ
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www.lvportals.lv Par sezonas laukstrādnieka nodokļa režīma un 5% PVN likmes 

augļiem un dārzeņiem turpināšanu 

2.novembrī notiks Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) Dārzkopības darba 

grupa, kurā kopā ar Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības 

pārstāvjiem diskutēsim par 5% pievienotās vērtības nodokļa (PVN) augļiem un dārzeņiem un sezonas 

lauksaimnieku shēmas izpildes rādītājiem un nākamo darbību definēšanu. 

https://lvportals.lv/dienaskartiba/299890-par-sezonas-laukstradnieka-nodokla-rezima-un-5-pvn-

likmes-augliem-un-darzeniem-turpinasanu-2018 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

LŠTAA ar saviem trušiem piedalīsies izstādē Ķīpsalā  ZOOEXPO 2018   kura norisināsies  10.-

11.11.2018. 

Lauku Foruma aktivitātes: 

4. Latvijas Lauku kopienu parlaments! LLKP ir mūsu organizēts pasākums, kas notiks jau ceturto 

reizi. Nākamgad, 6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļenieku pagastā 4. LLKP pulcēs ap 200 

pašvaldību, uzņēmēju, NVO, valsts pārvaldes pārstāvjus un akadēmiķus, lai divu dienu garumā 

„uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem 

sabiedrības līdzdalības rīkiem, viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes 

apsaimniekošanas metodēm un jaunu kultūru ieviešanu un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan 

Latvijā, gan Eiropā. 

 

Pasākuma tematiskais virziens: 

Kas ir mūsdienīga dzīvošana laukos? Depopulācija, sabiedrības novecošanās, infrastruktūras un 

pakalpojumu pieejamība, tehnoloģiskā attīstība, realitātes un virtualitātes sinerģija un konflikti, 

ekonomiskā paradigmu maiņa ir daļa no izaicinājumiem, kas sekmē jaunu dzīvesstilu iniciatīvu 

veidošanos laukos. 2019. gada vasarā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs 

vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju pārmaiņu ieviesējiem 

identificēt domubiedrus, esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem 

pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties un vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas 

veidotājiem - apzināt esošo likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei. 

 

Informāciju par parlamenta norisi, aktualitātēm un pieteikšanās kārtību varēs iegūt mājas 

lapā: www.laukuforums.lv. Par biedrību Latvijas Lauku forums vairāk uzziniet  mājas 

lapā www.llf.partneribas.lv, kā arī sociālajos   

tīklos: www.facebook.com/laukuforums          www.instagram.com/laukuforums/     

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 

12. novembrī Rudzātos ir plānota tikšanās ar bioloģiskajiem lauksaimniekiem!  

Info ir mājas lapā: http://www.lbla.lv/lbla-aicina-biologiskos-lauksaimniekus-uz-tiksanos-rudzatos 

 

http://www.lvportals.lv/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/299890-par-sezonas-laukstradnieka-nodokla-rezima-un-5-pvn-likmes-augliem-un-darzeniem-turpinasanu-2018
https://lvportals.lv/dienaskartiba/299890-par-sezonas-laukstradnieka-nodokla-rezima-un-5-pvn-likmes-augliem-un-darzeniem-turpinasanu-2018
callto:10.-11.11.2018
callto:10.-11.11.2018
http://www.laukuforums.lv/
http://www.llf.partneribas.lv/
http://www.facebook.com/laukuforums
http://www.instagram.com/laukuforums/
http://www.lbla.lv/lbla-aicina-biologiskos-lauksaimniekus-uz-tiksanos-rudzatos
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Lauku Ceļotājs aktivitātes: 

 

2) 2018. gada 8.novembrī interesentus aicinām uz LLTA "Lauku Ceļotāja" gada noslēguma 

semināru - kontaktbiržu "Vietējais ēdiens no ražotāja līdz ēdinātājam", kas norisināsies 

Kalnmuižas pilī, Kandavas novadā. 

Informācija un programma: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/856 

3) Vides kvalitātes zīmes "Zaļais sertifikāts" pretendentu izvērtēšanas sēde ar sertifikāta komisiju. 

6. novembris, LLTA "Lauku ceļotājs" birojs Rīgā, Kalnciema ielā 40. 

Zaļā sertifikāta saimniecību vērtēšana notiek ar LVAF atbalstu. 

4)  “No kultūras zīmes “Latviskais mantojums” līdz UNESCO” 

Informatīvais seminārs un Kultūras zīmes pasniegšana. 

 

29. novembris, 13:00-17:00 

Latvijas Valsts mežu galvenā ēka Rīgā, Vaiņodes ielā 1. 

Kultūras mantojuma saglabāšanas pamatā ir vietējie iedzīvotāji un kopienas, un kultūras zīme 

“Latviskais mantojums” ļauj atpazīt tos Latvijas vietējos iedzīvotājus – tūrisma uzņēmējus, kas 

saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, demonstrējot to tūrismā, tādējādi ļaujot 

mantojumam būt dzīvam un iekļautam mūsdienu ikdienas dzīvē. “Latviskā mantojuma” 

nominācija ir kā pakāpiens un iespēja nemateriālā kultūras mantojuma nesējiem iekļūt Nacionālajā 

nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un vēlāk – UNESCO  nemateriālā kultūras mantojuma 

sarakstā, līdz ar to piešķirot vietējam kultūras mantojumam nozīmi pasaules līmenī. 

Seminārā uzstāsies Asnāte Ziemele, LLTA “Lauku ceļotājs” prezidente, Dr.hist. Mārtiņš Kuplai 

no Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzeja un Dr. art. Astra Spalvēna. 

Seminārs tiek organizēts un līdzfinansēts Igaunijas-Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma 

galamērķis” ietvaros. Semināru atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas 

Valsts meži. 

 

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 

 

 

 

NOZARES AKTUALITĀTES: 

 

Sveicam visus lauksaimniecības nozares pārstāvjus ar Valsts apbalvojuma saņemšanu! 
Ordeņu kapituls 19.oktobrī par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā nolēmis piešķirt Atzinības 

krustu maizes ceptuves "Lāči" īpašniekam Normundam Skauģim (piešķirta Atzinības krusta III šķira 

un viņš tiks iecelts par ordeņa komandieri). 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/856
mailto:info@slieka.lv
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Tāpat piešķirt Atzinības krusta III šķiru un par ordeņa komandieri iecelt lemts "Lauku ceļotājs" 

prezidentei Asnātei Ziemelei. 

Atzinības krusta III šķira tiks piešķirta un par ordeņa komandieri tiks iecelts SIA "Getliņi Eko" 

valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Informācijas 

tehnoloģiju fakultātes Datoru sistēmas katedras profesors Pēteris Rivža! 

http://www.losp.lv/node/5612 

 

Latvijas piena pārstrādātāji šogad sākuši eksportu uz Mjanmu un Kambodžu 
Latvijas piena pārstrādātāji šogad turpina strādāt pie eksporta attīstības un sākuši realizēt produkciju 

divos jaunos tirgos – Mjanmā un Kambodžā, sacīja Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības 

(LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks. 

"Mēs esam sākuši pārdot gan piena sūkalu pulveri, gan arī sauso vājpienu divās jaunās valstīs – 

Mjanmā un Kambodžā," sacīja Šolks, piebilstot, ka šajās valstīs iepriekš netika pārdota Latvijas piena 

pārstrādes uzņēmumu ražotā produkcija. 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/latvijas-piena-parstradataji-sogad-sakusi-eksportu-uz-

mjanmu-un-kambodzu.d?id=50550985  

 

“Miķelāni bekons” par diviem miljoniem eiro iegādājies cūku lielfermu Lietuvā  
Cūkaudzētājs SIA “Miķelāni bekons” par diviem miljoniem eiro iegādājies UAB “Sistem” 

cūkkopības kompleksu Lietuvā, Ķēdaiņu novadā, kas ir viena no lielākajām cūku fermām 

kaimiņvalstī ar 26 000 cūku ietilpību, informē uzņēmuma pārstāvji. Jauniegādātā īpašuma pārvaldībai 

Lietuvā nodibināts uzņēmums UAB “Bekonas LT”. 

http://laukos.la.lv/mikelani-bekons-par-diviem-miljoniem-eiro-iegadajies-cuku-lielfermu-lietuva 

 

"Balticovo" plāno ieguldīt 290 000 eiro olu pārstrādes ceha modernizācijā 
Olu un olu produktu ražošanas uzņēmums AS "Balticovo" plāno ieguldīt 290 000 eiro olu pārstrādes 

ceha modernizācijā un ātrsaldēšanas iekārtas iegādē, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājaslapā. 

https://www.tvnet.lv/6445286/balticovo-plano-ieguldit-290-000-eiro-olu-parstrades-ceha-

modernizacija 

 

PVD arī nākamgad plāno maksāt medniekiem par nomedītajām meža cūku mātēm  
LETA. Āfrikas cūku mēra (ĀCM) apkarošanas programmu, kurā Pārtikas un veterinārais dienests 

(PVD) par katru nomedīto mežacūku mātīti medniekiem samaksā, plānots turpināt arī nākamgad, 

aģentūrai LETA pastāstīja Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Dzīvnieku infekcijas slimību 

uzraudzības daļas vecākais eksperts Mārtiņš Seržants. 

http://www.losp.lv/node/5613 

 

"Food Union" nākamgad iekārtās plāno ieguldīt apmēram 4,7 miljonus eiro 
Piena pārstrādes koncerns "Food Union", turpinot darbu pie svaigo piena produktu izcilības centra 

izveides, nākamā gada laikā plāno ieguldīt apmēram 4,7 miljonus eiro iekārtu iegādē, aģentūrai 

LETA pastāstīja kompānijā. 

https://www.tvnet.lv/6444876/food-union-nakamgad-iekartas-plano-ieguldit-apmeram-4-7-miljonus-

eiro 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F5612%3Ffbclid%3DIwAR1dMGNH7hHvFDu5P2_yVT6ZSq7RKhmsfBZiNawz4kceEMymGzFfhQf2U-w&h=AT2K8cnW_mXmpOCxXTeF5HmzAE4uM1Y_LQsr94Pql2yRB2j68Coz8j8rb6xHquMlm1xeCcjL0TLxCXo9rm5LCb5dMAqfz6tlHeo3k_Z6eT9cEcec4VAddx9_4zJ5BVYf4rYSOzIv4EljoYcsYrV1ebs
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/latvijas-piena-parstradataji-sogad-sakusi-eksportu-uz-mjanmu-un-kambodzu.d?id=50550985
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/latvijas-piena-parstradataji-sogad-sakusi-eksportu-uz-mjanmu-un-kambodzu.d?id=50550985
http://laukos.la.lv/mikelani-bekons-par-diviem-miljoniem-eiro-iegadajies-cuku-lielfermu-lietuva
https://www.tvnet.lv/6445286/balticovo-plano-ieguldit-290-000-eiro-olu-parstrades-ceha-modernizacija
https://www.tvnet.lv/6445286/balticovo-plano-ieguldit-290-000-eiro-olu-parstrades-ceha-modernizacija
http://www.losp.lv/node/5613
https://www.tvnet.lv/6444876/food-union-nakamgad-iekartas-plano-ieguldit-apmeram-4-7-miljonus-eiro
https://www.tvnet.lv/6444876/food-union-nakamgad-iekartas-plano-ieguldit-apmeram-4-7-miljonus-eiro
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Lems par 72,5 tūkstošu kompensāciju 15 augļu dārzu īpašniekiem 
Ministru kabinets (MK) pirmdien, 5. novembrī, lems par 72 548 eiro piešķiršanu kompensāciju 

izmaksai 15 personām, kuru dārzos bakteriālās iedegas dēļ nācies iznīcināt augļkokus, portāls "Delfi" 

uzzināja valdībā.  

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/lems-par-72-5-tukstosu-kompensaciju-15-auglu-

darzu-ipasniekiem.d?id=50547431 

 

 

Valdība groza noteikumus par valsts atbalstu lauksaimniecībai  
Valdība otrdien, 30. oktobrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas noteikumos 

par valsta atbalstu lauksaimniecībai, pārdalot neizmantotos finanšu līdzekļus (39 500 eiro) starp 

valsts atbalsta programmām. Tā kā ir palikuši neizmantoti līdzekļi 2017. gadā uzsākto atbalsta 

pasākumu izpildes finansēšanai, ir atbalstīta iespēja gaļas liellopu šķirnes dzīvnieku audzētāju 

organizācijām saņemt finansējumu (19 248 eiro) par 3. un 4. ceturksnī ciltsgrāmatā uzņemtiem 

dzīvniekiem jau šogad. 

http://www.losp.lv/node/5603 

 

Pēdējo reizi – atbalsts mēslu krātuvēm  
Zemkopības ministrija vērš uzmanību uz to, ka no 2019. gada janvāra visās saimniecībās, kurās ir 10 

un vairāk govju vai 5 un vairāk govju vides jutīgajās teritorijās, ir jābūt izbūvētām kūtsmēslu 

krātuvēm. Tiem, kam kūtsmēslu krātuvju vēl nav, pēdējā iespēja saņemt ES fondu atbalstu ir, 

iesniedzot projektu Lauku atbalsta dienestā (LAD) no 18. oktobra līdz 22. novembrim izsludinātajā 

projektu pieņemšanas kārtā pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Maksimālā atbalsta 

intensitāte kūtsmēslu krātuvju būvniecībai – līdz 70%. Saimniecībām, kam mēslu krātuvju nebūs, pēc 

2019. gada nebūs iespējas pretendēt uz ES atbalstu investīciju programmās. ZM norāda arī, ka šajā 

plānošanas periodā (LAP 2014.–2020. gadam) tie saimnieki, kuri jau iegādājušies traktorus vai 

graudu kombainus, vai arī uzņēmušies saistības par to iegādi, otrreiz šādas tehnikas iegādei pie ES 

atbalsta netiks. 

Saimniecības atbilstību ES atbalsta saņemšanas nosacījumiem varat pārbaudīt LLKC izveidotajā ES 

atbalsta pieejamības noteikšanas programmā:  http://esatbalsti.llkc.lv/    

 

Plašāk MK noteikumos Nr. 628 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku 

novietnēs”   

http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/pedejo-reizi-atbalsts-meslu-kratuvem 

 

Ar tupeņiem šogad – kā pa celmiem. Ieskats Eiropas kartupeļu tirgū  
Ilgstošs sausums šovasar pieturējās faktiski visās Eiropas valstīs, tādējādi kartupeļu ražas ir mazākas, 

nekā tika plānots. Kopumā piecās vadošajās kartupeļu audzētājvalstīs tiek prognozēta kopraža 20–22 

milj. tonnu. 

http://laukos.la.lv/ieskats-eiropas-kartupelu-tirgu 

 

“Food Union” turpinās attīstīt ilgtermiņa sadarbību ar vietējiem zemniekiem  
Piena pārstrādes koncerns “Food Union” turpinās attīstīt sadarbību ar vietējiem zemniekiem pēc 

ilgtermiņa līguma nosacījumiem, sacīja “Food Union” grupas uzņēmuma “Rīgas piena kombināts” 

padomes priekšsēdētāja vietnieks Harijs Panke. 

http://laukos.la.lv/food-union-turpinas-attistit-ilgtermina-sadarbibu-ar-vietejiem-zemniekiem 

http://www.delfi.lv/temas/ministru-kabinets
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/lems-par-72-5-tukstosu-kompensaciju-15-auglu-darzu-ipasniekiem.d?id=50547431
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/lems-par-72-5-tukstosu-kompensaciju-15-auglu-darzu-ipasniekiem.d?id=50547431
http://www.losp.lv/node/5603
http://esatbalsti.llkc.lv/
http://esatbalsti.llkc.lv/
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/pedejo-reizi-atbalsts-meslu-kratuvem
http://laukos.la.lv/ieskats-eiropas-kartupelu-tirgu
http://laukos.la.lv/food-union-turpinas-attistit-ilgtermina-sadarbibu-ar-vietejiem-zemniekiem
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Putnu fabrikas Ķekava apgrozījums pērn pārsniedzis 69 miljonus eiro 
Latvijas putnu gaļas ražotāja AS «Putnu fabrika Ķekava» apgrozījums pērn pieaudzis par 11,6% jeb 

7,2 miljoniem eiro, sasniedzot 69, 3 miljonus eiro, liecina auditoru apstiprinātais uzņēmuma pārskats 

par 2017./18. finanšu gadu.  «Ķekava» neto peļņa pārskata periodā sasniegusi 2,1 miljonus eiro. 

Apgrozījuma pieaugumu galvenokārt nodrošinājusi saražotās produkcijas apjoma un ražošanas 

kapacitātes palielināšana, kā arī eksporta attīstība esošajos un jaunos tirgos. 

http://www.db.lv/zinas/putnu-fabrikas-kekava-apgrozijums-pern-parsniedzis-69-miljonus-eiro-

480447 

 

Uzņēmējs: Vēja parka realizācija Dobeles un Tukuma novadā būs iespējama 
Vēja parka būvniecība Dobeles un Tukuma novadā ļaus samazināt elektroenerģijas deficītu un 

palielinās Latvijas energoneatkarību. To intervijā DB norāda SIA Eolus valdes loceklis Gatis 

Galviņš. Viņš uzsver, ka šobrīd daļa Latvijai nepieciešamās elektroenerģijas tiek importēta no citām 

valstīm, tāpēc primāri būtu nepieciešams domāt par jaunu jaudu uzstādīšanu. Plānots, ka vēja parks 

gadā spēs saražot 0,7 teravatstundas elektroenerģijas, kas ir aptuveni 10% no Latvijas 

elektroenerģijas gada patēriņa. Paredzams, ka kopējās projekta investīcijas varētu sasniegt 250 

miljonus eiro, projekta attīstītāji sola, ka vēja parka būvniecība neradīs negatīvu ietekmi uz apkārtējo 

vidi un cilvēkiem. 

http://www.db.lv/zinas/uznemejs-veja-parka-realizacija-dobeles-un-tukuma-novada-bus-iespejama-

480741 

 

Plastmasas okeāni: EP deputāti atbalsta vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu 

aizliegumu  
Trešdien Eiropas Parlamenta (EP) deputāti atbalstīja priekšlikumu, kas paredz noteikt 

aizliegumu vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu apritei ES tirgū. Aizliegti tiks šķīvji, 

ēdamrīki, salmiņi, vates kociņi vai balonu kātiņi. Aizliegums stāsies spēkā 2021. gadā.  

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/oktobra_jaunumi_2018/plastmas.html 

 

Jaunie tarifi liks pārvērtēt savas dabasgāzes pieslēguma jaudas 
No 2019. gada spēkā būs jauni dabasgāzes sadales tarifi, kas šī produkta patērētājiem liks 

pārvērtēt savas dabasgāzes pieslēguma jaudas, savukārt gāzes apgādes sistēmas operatoram - 

pārliecību par spēju īstenot uzticētās funkcijas. 

http://www.db.lv/zinas/jaunie-tarifi-liks-parvertet-savas-dabasgazes-piesleguma-jaudas-480596 

 

Kooperācijai – stratēģiju un izglītību 
Latvijā ar kooperatīvu dibināšu līdz šim veicies labi, bet kā kooperācijas sistēmu attīstīt tālāk, 

kā veicināt izpratni par tās lietderību un zemnieku uzticēšanos tiem? Šie bija galvenie 

jautājumi, kurus diskutēja starptautiskā konferencē “Tirgus spēka iegūšana – kooperatīvu 

dzīvotspēja”, kas ar Valsts Lauku tīkla atbalstu notika 25. oktobrī Jaunpilī. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika-lauku-attistiba-citi/kooperacijai-strategiju-un-

izglitibu?fbclid=IwAR1iHlQbg7xD4CuAzR-JgplMtTmElqR-

EtgsNWnmLRC8D0Bjfm2zvpJyznM 

 

 

 

 

http://www.db.lv/zinas/putnu-fabrikas-kekava-apgrozijums-pern-parsniedzis-69-miljonus-eiro-480447
http://www.db.lv/zinas/putnu-fabrikas-kekava-apgrozijums-pern-parsniedzis-69-miljonus-eiro-480447
http://www.db.lv/zinas/uznemejs-veja-parka-realizacija-dobeles-un-tukuma-novada-bus-iespejama-480741
http://www.db.lv/zinas/uznemejs-veja-parka-realizacija-dobeles-un-tukuma-novada-bus-iespejama-480741
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/oktobra_jaunumi_2018/plastmas.html
http://www.db.lv/zinas/jaunie-tarifi-liks-parvertet-savas-dabasgazes-piesleguma-jaudas-480596
http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika-lauku-attistiba-citi/kooperacijai-strategiju-un-izglitibu?fbclid=IwAR1iHlQbg7xD4CuAzR-JgplMtTmElqR-EtgsNWnmLRC8D0Bjfm2zvpJyznM
http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika-lauku-attistiba-citi/kooperacijai-strategiju-un-izglitibu?fbclid=IwAR1iHlQbg7xD4CuAzR-JgplMtTmElqR-EtgsNWnmLRC8D0Bjfm2zvpJyznM
http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika-lauku-attistiba-citi/kooperacijai-strategiju-un-izglitibu?fbclid=IwAR1iHlQbg7xD4CuAzR-JgplMtTmElqR-EtgsNWnmLRC8D0Bjfm2zvpJyznM
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Meža sēnes iepērk arī restorāniem 
Sēnes pērk ne tikai rīdzinieki savām maltītēm, tirgus galdus regulāri pārbauda Rīgas krogu un 

restorānu iepircēji, jo produkts ir specifisks un citādi, kā vien sēnes lasot mežā, to nevar iegūt 

http://www.db.lv/zinas/meza-senes-ieperk-ari-restoraniem-480502 

 

 

FOTO: Aitas pārņem Madrides ielas 
Tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem par prieku Spānijas galvaspilsētā Madridē aizvadīta 

ikgadējā aitu parāde. http://www.db.lv/zinas/foto-aitas-parnem-madrides-ielas-480397 

 

 

 

“Latvijas Lopkopis” oktobra numurā: Šonedēļ pie lasītājiem nonāk LLKC žurnāla 

“Latvijas Lopkopis” oktobra numurs, kurā lasītājiem piedāvājam daudz interesantas un praktiskas 

informācijas saimniekošanai. 

Oktobra numurā lasiet LLKC Lopkopības nodaļas vadītājas un žurnāla nozaru redaktores Silvijas 

Dreijeres piezīmes no pieredzes brauciena uz Šveici, kas izmēru un saimniecību lieluma ziņā ir 

nedaudz līdzīga Latvijai. Lasiet par to, kā Šveicē tika noslēgta ganību sezona Alpu kalnos, ko ražo 

mazajās lauku saimniecībās un par pieredzēto Šveices sieru konkursā, kur šogad vērtēšanai tika 

nodoti 965 sieri 28 kategorijās no 330 Šveices siera ražotājiem.  

http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/latvijas-lopkopis-oktobra-numura 

 

Zemnieks atklāj, vai laukos ir viegli saimniekot videi draudzīgi  
Bioloģiskās saimniecības ”Ozoli” zemnieks Andris Kalniņš šogad kļuvis par konkursa “Gada 

lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā” Latvijas uzvarētāju, un sarunā ar “900 sekundēm” balvas 

ieguvējs atklāj, vai laukos viegli saimniekot zaļi. 

https://skaties.lv/zinas/latvija/zemnieks-atklaj-vai-laukos-ir-viegli-saimniekot-videi-

draudzigi/?utm_source=twitter&utm_medium=link&utm_campaign=social 

 

Ziemāji sadīguši labi 
Graudaugu lauki izskatās labi, un lielākā daļa lauku cero vai ir tuvu cerošanai, paverot potenciālu 

labam nākamajam ražas gadam, liecina pirmdien Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra 

(LLKC) mājaslapā publiskotā informācija. LLKC norāda, ka, pateicoties sausumam, šogad 

http://www.db.lv/zinas/meza-senes-ieperk-ari-restoraniem-480502
http://www.db.lv/zinas/foto-aitas-parnem-madrides-ielas-480397
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/latvijas-lopkopis-oktobra-numura
https://skaties.lv/zinas/latvija/zemnieks-atklaj-vai-laukos-ir-viegli-saimniekot-videi-draudzigi/
https://skaties.lv/zinas/latvija/zemnieks-atklaj-vai-laukos-ir-viegli-saimniekot-videi-draudzigi/?utm_source=twitter&utm_medium=link&utm_campaign=social
https://skaties.lv/zinas/latvija/zemnieks-atklaj-vai-laukos-ir-viegli-saimniekot-videi-draudzigi/?utm_source=twitter&utm_medium=link&utm_campaign=social
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graudaugu raža novākta ievērojami agrāk kā citus gadus, radot iespēju laukus labāk sagatavot 

ziemāju sējai un ziemājus sasēt ļoti savlaicīgi.  

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/ziemaji-sadigusi-labi 

 

VARAM rīko seminārus par zaļā iepirkuma piemērošanu publiskajos iepirkumos  
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) telpās Rīgā, Peldu ielā 25, notiks 

seminārs par zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanu ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas nozarē, 

informēja ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā. Nākamais seminārs par ēdināšanas 

pakalpojumiem un pārtikas preču iepirkumiem gaidāms 13.novembrī plkst.10 Ogrē, Ogres novada 

Kultūras centra Lielajā zālē. http://laukos.la.lv/varam-riko-seminarus-par-zala-iepirkuma-

piemerosanu-publiskajos-iepirkumos  

 

“Food Union” biezpiensieriņu un jogurta ražošanas iekārtās investējis 2,4 miljonus eiro 
Piena pārstrādes koncerns “Food Union” investējis 2,4 miljonus eiro četru jaunu ražošanas iekārtu 

iegādē, turpinot darbu pie svaigo piena produktu izcilības centra izveides. 

“Food Union” finanšu direktors Eiropā un piena pārstrādes uzņēmuma “Rīgas piena kombināts” 

valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs atgādināja, ka ir apritējis gandrīz gads, kopš “Food 

Union” sāka darbu pie izcilības centra izveides. Pēc viņa sacītā, pateicoties intensīvam un 

pārdomātam komandas darbam, patlaban jaunā ražošanas ceha būvniecība un iekārtošana norit 

atbilstoši plānotajam laika grafikam. Tuvāko mēnešu laikā tirgū plānots piedāvāt ar jauno iekārtu 

palīdzību ražotos piena produktus. 

http://laukos.la.lv/food-union-biezpiensierinu-un-jogurta-razosanas-iekartas-investejis-24-miljonus-

eiro 

 

FOTO: Dimdiņiem pārmaiņu gads 
Dimdiņiem šogad nozīmīgs gads – atsvaidzināts zīmols un modernizētas ražošanas līnijas; 

uzņēmuma galvenie sasniegumi ir eksports uz Skandināviju un Lielbritāniju 

http://www.db.lv/zinas/foto-dimdiniem-parmainu-gads-479877 

 

Biodrošības prasību ievērošana cūkkopības saimniecībās Latvijā palielinās, uzskata 

PVD 

Biodrošības prasību ievērošana cūkkopības saimniecībās Latvijā salīdzinājumā ar iepriekšējiem 

gadiem ir pieaugusi, sacīja Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Novietņu uzraudzības daļas 

vadītāja Maija Irbe. "Biodrošības prasību ievērošanas disciplīna neapšaubāmi ir pieaugusi. Daudzas 

saimniecības saprot, ka ilgtermiņā un sekmīgi nodarboties ar cūkkopību ir iespējams tikai ar nopietnu 

biodrošības sistēmu. Saimniecības ir īstenojušas biodrošību stiprinošus pasākumus," sacīja Irbe. 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/biodrosibas-prasibu-ieverosana-cukkopibas-

saimniecibas-latvija-palielinas-uzskata-pvd.d?id=50533095 

 

Par “Rīgas piensaimnieks” tiešo īpašnieku kļuvis “Food Union”  
Par piena pārstrādes uzņēmuma “Rīgas piensaimnieks” tiešo un vienīgo īpašnieku kļuvusi Kiprā 

reģistrētā kompānija “Food Union Holding (CY) Public Company Limited” (“Food Union”), liecina 

informācija “Firmas.lv”. No 2016.gada 23.decembra līdz 2018.gada 23.oktobrim “Rīgas 

piensaimnieks” vienīgais īpašnieks bija Kiprā reģistrētais “Velbirol Services Limited”. 

http://laukos.la.lv/par-rigas-piensaimnieks-tieso-ipasnieku-kluvis-food-union 

 

 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/ziemaji-sadigusi-labi
http://laukos.la.lv/varam-riko-seminarus-par-zala-iepirkuma-piemerosanu-publiskajos-iepirkumos
http://laukos.la.lv/varam-riko-seminarus-par-zala-iepirkuma-piemerosanu-publiskajos-iepirkumos
http://laukos.la.lv/food-union-biezpiensierinu-un-jogurta-razosanas-iekartas-investejis-24-miljonus-eiro
http://laukos.la.lv/food-union-biezpiensierinu-un-jogurta-razosanas-iekartas-investejis-24-miljonus-eiro
http://www.db.lv/zinas/foto-dimdiniem-parmainu-gads-479877
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/biodrosibas-prasibu-ieverosana-cukkopibas-saimniecibas-latvija-palielinas-uzskata-pvd.d?id=50533095
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/biodrosibas-prasibu-ieverosana-cukkopibas-saimniecibas-latvija-palielinas-uzskata-pvd.d?id=50533095
http://laukos.la.lv/par-rigas-piensaimnieks-tieso-ipasnieku-kluvis-food-union
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LAD aktualitātes: 

 

Pieejams atbalsts inovāciju un jaunu produktu, tehnoloģiju izstrādei 

lauksaimniecībā http://www.losp.lv/node/5601  

 

136 miljoni – lauksaimnieki platību maksājumos oktobrī saņēmuši rekordlielu 

atbalstu 
http://www.losp.lv/node/5607 

 

LAD uzsāk izmaksāt atbalstu bioloģiskajiem saimniekiem! 
LAD uzsāk izmaksāt atbalstu bioloģiskajiem saimniekiem, šodien jau 3,5 miljoni eiro nonāk 

lauksaimnieku kontos. Maksājumi aktīvi turpināsies arī rīt! 

 
 

 

No 18.oktobra sākas pieteikšanās "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" trīs apakšpasākumos 

atbalstam ieguldījumiem lauku saimniecībās, pārstrādē un infrastruktūrā!  

http://www.losp.lv/node/5600 

 
 

 

https://t.co/9C0gHNEUPI
http://www.losp.lv/node/5607
http://www.losp.lv/node/5600
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LAD saņem E-indeksa balvu  
LAD Digitālā foruma "Datos balstīta nācija" laikā saņēma E-indeksa balvu kā šā gada labākā valsts 

pārvaldes iestāde e-indeksa mērījumā. Lauku atbalsta dienests (LAD), turpinot stabilu kāpumu E-

indeksa mērījumā (2015. gada mērījumā – 7. vieta, 2017. gadā – 3. vieta), šogad ieguvis pirmo vietu 

iestāžu kategorijā. LAD labākie rādītāji uzrādīti klientu apkalpošanas jomā un iestādes iekšējo 

procesu un starpiestāžu saziņā. Iestādē elektronisko dokumentu īpatsvars ir 71%, turklāt pilnīgi visi 

platību maksājumu pietiekumi tiek saņemti elektroniski, kā rezultātā 13 reižu samazinājušās dažādas 

problēmas un kļūdas klientiem. Vairāk nekā 50% no platību maksājumu pieteikumiem arī tiek 

apstrādāti automātiski, būtiski paātrinot to izskatīšanu un samazinot iestādes resursus.  

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-sanem-e-indeksa-balvu-879 

 

 

Kalendārs: 
 6. Novembris  

Plkst.12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pārdošanai konkursa kārtībā  

  22. Novembris  

Beidzas pieteikšanās pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1.apakšpasākumā "Atbalsts 

ieguldījumiem lauku saimniecībās"  

  22. Novembris  

Beidzas pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.2.apakšpasākumā "Atbalsts 

ieguldījumiem pārstrādē"  

 

 

 

 

 

Citi pasākumi un apmācības: 
 

Profesionālās pilnveides izglītības programma "AKVAKULTŪRA" LLU Mūžizglītības centrs 

Kursu sākums 24.11.2018.! 

Visiem, kas vēlas iegūt zināšanas, apgūt prasmes un iemaņas zivju audzēšanā Latvijas apstākļos. 

Programmas mērķis: apgūt būtiskākos aspektus akvakultūras ekoloģijā, likumdošanā, kā arī zivju 

audzēšanas biotehnoloģijas. 

http://www.losp.lv/node/5615 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-sanem-e-indeksa-balvu-879
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/vajpiena-pulvera-realizacija-281
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
https://www.facebook.com/llu.mc.lv/?__tn__=K-R&eid=ARAwrpmvb7SAi3jKabwxa4vsQiDUhsXPoPtVdqsgz6pM2J28xswtAnEtwWEMBjwFtD0xtZ9H6DxMC6F9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvAfYevayZcy1icCOk_K7-vyaEEfaZxa_UjpDIN2LeVXWk7hS-8hLLOHGrgT4hrHzGfvxF-NkuTuDEJ_DDyIa3aWXOR6MCRmkLuoqX8KUukbsUS88upDjtK1rDaw6NxzNTlDtZZ6FjozPBLqVyaFDLsRFoq45_onEmTCY9AOc8EXulN4y5qTqND2NTi42cbqkhH8B0uieiYxoFl2mQBTRK9xk
http://www.losp.lv/node/5615?fbclid=IwAR2uwfILAljyoMb38cAIDZ_O848Vs6NUh7bBmA-pA6OLZgjPSJ_1q5kL2-4
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Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem – sējumu izsalšana, 

nosmakšana zem ledus garozas vai izsušana zem sniega segas, kā arī vētras, krusas, lietus un 

veldres riskiem. 

http://www.losp.lv/node/5585 

 

 
 

 

 

Pērk/ pārdod sienu, salmus ruļļos, skābbarību, skābsienu.... 
Pārdod:  
Neliela saimniecība pārdod 45 siena ruļļus -  gatavoti saulgriežu periodā.  

Atrodas Rēzeknes nov., Nautrēnu pagastā. 

E-pasts: dzeneisi@inbox.lv  

T: 26548778 

Ruļļi novesti no lauka, ceļļmalā.  

 

 

 

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