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INFOLAPA Nr. 42 

 

 

LOSP: Nākamā gada budžets lauksaimniekiem nodrošinās būtisku 

bezakcīzes dīzeļdegvielas pieaugumu 
 

Izvērtējot jaunā 2015.gada budžeta projektu, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 

(LOSP) atzinīgi vērtē priekšlikumu par bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanas kārtības 

maiņu, nosakot, ka lauksaimnieki maksās minimālo akcīzes nodokļa likmi 50 eiro par 1000 

litriem, piešķirtais apjoms tiks diferencēts atkarībā no nozares, tiek noņemti degvielas 

maksimālā kopējā daudzuma griesti un turpmāk degviela būs marķēta, ko nosaka izstrādātie 

grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”. Zemkopības ministrijas un lauksaimnieku 

nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome par šo jautājumu ir diskutējusi jau kopš 

2013.gada sākuma. 

http://www.losp.lv/node/2941 

 

 

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam nodotas 

saskaņošanai 
 

Latvijas ekonomikas konkurētspēja, energoapgādes drošība un enerģijas ilgtspēja – šiem 

vārdiem jākļūst par atslēgas vārdiem enerģētikas politikas īstenošanā līdz 2020.gadam un pēc 

tam. Šādu mērķu vadīta, kā arī pamatojoties uz Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014. - 

2020.gadam un Enerģētikas stratēģiju 2030, Ekonomikas ministrija izstrādājusi un 

starpinstitūciju saskaņošanai nodevusi Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2014.-

2020.gadam projektu. 

https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/3535-energetikas-attistibas-pamatnostadnes-2014-

2020gadam-nodotas-saskanosanai … 
 

 

 

Dīgstu audzētava Vecapēni modernizē ražošanu  (Dienas Bziness) 

Baltijā pirmā LED apgaismojuma pilsētas saimniecība — diedzētava SIA Vecapēni — 2014. gada 

rudenī investējusi ražošanas modernizācijā, nātrija augstspiediena spuldzes aizstājot ar Philips LED 

daudzlīmeņu apgaismojumu.«Sešas reizes esam samazinājuši ražošanai nepieciešamo platību — 

tagad 10 m² varam izaudzēt tikpat, cik pirms tam 60 m². Tuvākajā laikā plānojam dubultot krešu 

apjomu, kopējām investīcijām šogad sasniedzot 4000 eiro, un nākamgad plānojam investēt jau 20 

000 eiro, lai ražotu jaunu produktu — mazās salātlapiņas,» stāsta SIA Vecapēni vadītājs Mārtiņš 

Kaugars. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/digstu-audzetava-vecapeni-modernize-razosanu-

424399/ …? 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/2941
https://t.co/i3iW5zSkWs
https://t.co/i3iW5zSkWs
http://t.co/JOAVKYXaSB
http://t.co/JOAVKYXaSB
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Baznīcas,balkoni un citi bišu brīnumi.Ciemos pie dravniekiem Krastiņiem 

Rīgas pievārtē (Latvijas Avīze) 

 
Katrs bitenieks ar stāžu varētu uzrakstīt savu biškopības grāmatu. Pamatlietas it kā vienādas, 

bet pieeja, piedzīvojumi un paša izgudrojumi katram savi. Viena no pieredzes bagātākajām ir 

Henrika Teivāna un Mirdzas Krastiņas ģimene. Jautāti, kur pirktas daudzas dravā redzētās 

parocīgās lietas, abi atbild, ka nekur – tās ir pašu izgudrotas. 

http://www.la.lv/baznicas-balkoni-un-citi-bisu-brinumi/ … 

 

 

ES regulas dēļ PVD jāmēra pat iepakojuma burti  (Dienas bizness) 

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) kopš pirmdienas sācis kontrolēt regulas izpildi, jo 13. 

decembrī beidzās pārejas laiks Eiropas Savienības regulai par pārtikas produktu informācijas 

sniegšanu patērētājiem. Tā spēkā stājās jau 2011. gadā un palielina informācijas apjomu, kas 

jānorāda uz pārtikas produktu iepakojumiem, kā arī stingri nosaka, ka informācijai, 

piemēram, par alerģiju izraisošiem produktiem sastāvā jābūt pamanāmai, nevis jāsaplūst ar 

fonu, kā to varēja atļauties līdz šim. «Pirmdien PVD stājās spēkā jauna iekšējā procedūra, ir 

sagatavotas attiecīgās veidlapas. Tomēr, tā kā ir Ziemassvētku laiks un Latvijas ražotājiem ir 

problēmas saistībā ar Krievijas embargo, mēs to nedarīsim strauji. Mums tam arī nav 

kapacitātes,» DB uzsvēra PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana 

Marčenkova. 

http://www.db.lv/finanses/nodokli/likumi/es-regulas-del-pvd-jamera-pat-iepakojuma-burti-

424733?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

 

Sākusies balsošana par 2014.gada labāko lauksaimniecības kooperatīvu 

Šodien, 19.decembrī ir uzsākusies elektroniskā balsošana Latvijas Lauksaimniecības 

kooperatīvu asociācijas (LLKA) rīkotajā konkursā „Gada labākais lauksaimniecības 

kooperatīvs 2014”. Konkursa mērķis ir noteikt labāko Latvijas kooperatīvu, kurš, realizējot 

kooperācijas ideju, ieguvis lauksaimnieku atzinību un uzticību. 

http://www.losp.lv/node/2950 

 

Pienu izdevīgāk izliet nekā pārdot (Latvijas Avīze) 

Kvotu sistēmas pēdējā gadā Latvija piena kvotu pārsniegs vismaz par 2,3% un tas valstij 

soda naudās var izmaksāt vismaz 4,9 miljonus eiro, liecina Lauksaimniecības datu centra 

(LDC) aplēses. Pēc “LA” aplēsēm, kvota, iespējams, var tikt pārsniegta pat par 5% un tad 

soda naudas apjoms var sasniegt 10 miljonus eiro. 

http://www.la.lv/pienu-izdevigak-izliet-neka-pardot/ 
 

 

 

 

http://t.co/yKHm0M5OEF
http://www.db.lv/finanses/nodokli/likumi/es-regulas-del-pvd-jamera-pat-iepakojuma-burti-424733
http://www.db.lv/finanses/nodokli/likumi/es-regulas-del-pvd-jamera-pat-iepakojuma-burti-424733?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/finanses/nodokli/likumi/es-regulas-del-pvd-jamera-pat-iepakojuma-burti-424733?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.losp.lv/node/2950
http://www.la.lv/pienu-izdevigak-izliet-neka-pardot/
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Turpmāk lauksaimnieki saņems būtiski vairāk dīzeļdegvielas ar pazeminātu 

akcīzes nodokļa likmi  

17. decembrī, Saeima saistībā ar lauksaimniekiem paredzēto dīzeļdegvielu atbalstīja 

grozījumus likumā „Par akcīzes nodokli” – saskaņā ar jauno kārtību turpmāk lauksaimnieki 

saņems būtiski vairāk dīzeļdegvielas ar pazeminātu akcīzes nodokļa likmi, nekā līdz šim. 

Piemēram, augkopības nozarē lauksaimnieki saņems 100 l/ha dīzeļdegvielas ar pazeminātu 

likmi, lopkopības nozare – 130 l/ha. Lai dīzeļdegviela tiktu izmantota tikai  traktortehnikā un 

lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, dīzeļdegviela būs 

iekrāsota. 

http://www.zm.gov.lv/presei/turpmak-lauksaimnieki-sanems-butiski-vairak-dizeldegvielas-

ar-pazemina?id=3974 

 

Latvijā veiks kaitīgo un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu 

16. decembrī, valdība iepazinās ar Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto informatīvo 

ziņojumu par Eiropas Komisijas līdzfinansētās Kaitīgo organismu un augiem bīstamo 

organismu klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanu 2015. gadā. Tāpat valdība 

atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem 75 579 eiro apmērā 

programmas īstenošanai. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-veiks-kaitigo-un-augiem-bistamo-organismu-klatbutnes-

apsekojum?id=3958 

 

Noteiktas zvejas iespējas 2015. gadam ES, tajā skaitā Latvijas zvejniekiem 

16. decembrī, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Briselē tika apspriesta 

Eiropas Komisijas jaunā regula, kas 2015.�gadam nosaka ES dalībvalstu zvejnieku zvejas iespējas 

ES ūdeņos un ārpus ES ūdeņiem. Latvija atbalstīja regulas apstirpināšanu un tajā noteiktos kopējās 

pieļaujamās nozvejas daudzumus, kas būs pieejami izmantošanai Latvijas zvejas kuģiem nākamajā 

gadā. 

 http://www.zm.gov.lv/presei/noteiktas-zvejas-iespejas-2015-gadam-es-taja-skaita-latvijas-

zvejnieki?id=3967 

 

Jāparedz iespēja soda naudu par pārsniegtajām piena kvotām samaksāt vairāku 

gadu laikā un bez soda procentiem 

Pirmdien, 15. decembrī, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Briselē tika 

spriests par ES piena nozares attīstību turpmākajos gados pēc piena kvotu sistēmas atcelšanas 2015. 

gada aprīlī. Vairāku ES dalībvalstu vidū valda satraukums par piena nozares spēju pielāgoties 

jaunajiem apstākļiem. 

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/japaredz-iespeja-soda-naudu-par-

parsniegtajam-piena-kvotam-samaksat-va?id=3956 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/turpmak-lauksaimnieki-sanems-butiski-vairak-dizeldegvielas-ar-pazemina?id=3974
http://www.zm.gov.lv/presei/turpmak-lauksaimnieki-sanems-butiski-vairak-dizeldegvielas-ar-pazemina?id=3974
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-veiks-kaitigo-un-augiem-bistamo-organismu-klatbutnes-apsekojum?id=3958
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-veiks-kaitigo-un-augiem-bistamo-organismu-klatbutnes-apsekojum?id=3958
http://www.zm.gov.lv/presei/noteiktas-zvejas-iespejas-2015-gadam-es-taja-skaita-latvijas-zvejnieki?id=3967
http://www.zm.gov.lv/presei/noteiktas-zvejas-iespejas-2015-gadam-es-taja-skaita-latvijas-zvejnieki?id=3967
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/japaredz-iespeja-soda-naudu-par-parsniegtajam-piena-kvotam-samaksat-va?id=3956
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/japaredz-iespeja-soda-naudu-par-parsniegtajam-piena-kvotam-samaksat-va?id=3956
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Latvijas zivsaimniecības attīstībai būs pieejami 183 miljoni eiro 

Eiropas Komisija (EK) Latvijai apstiprinājusi Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-

2020. gadam. Latvija ir viena no pirmajām ES valstīm, kuras Rīcības programma Eiropas Jūrlietu 

un zivsaimniecības fonda atbalsta piesaistei ir apstiprināta EK. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zivsaimniecibas-attistibai-bus-pieejami-183-miljoni-

eiro?id=3979 

 

Aktuāli lauku iedzīvotājiem – par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. 

janvāra 

Zemkopības ministrija atgādina, ka no 2015. gada 1. janvāra stājas spēkā grozījumi Meža likumā, 

kas nosaka: turpmāk par mežu tiks uzskatītas platības un uz tām tiks attiecināts Meža likums, kurās 

pārskatāmā vēsturē mežs nav bijis, bet ir izveidojies koku apaugums, kas lielāks par 0,5 ha un kurā 

koku augstums pārsniedz 5 metrus, un koku skaits ir pietiekami liels (vairāk nekā 1300 vai 1500 

koku atkarībā no sugas). Tas attiecas uz bijušajām lauksaimniecībā izmantojamām vai citu 

kategoriju zemēm. 

http://www.losp.lv/node/2948 

 

 

Saeima pieņem nākamā gada valsts budžetu (Nozare.lv) 
 

Saeima 17.decembrī galīgajā lasījumā pieņēma nākamā gada valsts budžetu, un 2015.gada valsts 

konsolidētā budžeta ieņēmumi prognozēti 7,3 miljardi eiro, bet izdevumi - 7,5 miljardi eiro. 

Debates par budžetu un pavadošajiem likumprojektiem ilga gandrīz deviņas stundas. Par budžetu 

nobalsoja 60 koalīcijas deputāti, pret - 13 opozīcijas deputāti no partijas "No sirds Latvijai" un 

Latvijas Reģionu apvienības, bet 21 partijas "Saskaņa" deputāts atturējās.  

Straujuma pirms balsojuma par nākamā gada budžetu pateicās gan pozīcijai, gan opozīcijai par 

intensīvo darbu. Viņa piebilda, ka darbs budžeta sagatavošanā šogad bija īpaši saspringts, ņemot 

vērā, ka šis bija vēlēšanu gads, savukārt nākamgad gaidāma Latvijas prezidentūra Eiropas 

Savienības (ES) Padomē. Straujuma piebilda, ka tic, ka mēs varēsim veiksmīgi pārstāvēt Latviju, 

kas nākamajā gadā būs Eiropas centrā. 

Savukārt finanšu ministrs Jānis Reirs (V) pēc budžeta pieņemšanas norādīja, ka viņam ir svētku un 

pacilāta noskaņa, jo šis ir sociāli atbildīgs budžets. 

Saeimas sēdē neiztika arī bez opozīcijas kritikas. Diskutējot par atsevišķiem priekšlikumiem, 

opozīcijas pārstāvji norādīja gan to, ka pēc šī budžeta pieņemšanas viņiem nav labi padarītā darba 

sajūtas, kā arī to, ka šis ir vērtējams kā "atpalicības, nevis izaugsmes budžets". 

Debates bija par atsevišķiem priekšlikumiem, tomēr plašu diskusiju par nākamā gada budžetu 

kopumā nebija.  

http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zivsaimniecibas-attistibai-bus-pieejami-183-miljoni-eiro?id=3979
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zivsaimniecibas-attistibai-bus-pieejami-183-miljoni-eiro?id=3979
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F2948&h=9AQFi4vif&enc=AZOLy3swtarY6BRrx2cdQi-XSyKdArO0Odzn1v9INCxVAbO7OsKRPOMH0JbcQUtfQ3R2I9ngnr5fbXAFuj-w-ozqubjLud9Trk8DTF4m6l3rwW8VTAMtkmrrHZutWlD_jVcJzWAdM_99nopIE0OBN_0O&s=1
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Konsolidētais budžets ietver valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta summu, izslēdzot no 

ieņēmumu un izdevumu daļas savstarpējos pārskaitījumus starp šiem budžetiem. 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi 2015.gadā prognozēti 5,1 miljards eiro, izdevumi plānoti 5,5 

miljardi eiro. Valsts pamatbudžeta izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2014.gada plānu, ir 

aptuveni 4%. 

Konsolidētā kopbudžeta, ieskaitot atvasināto publisko personu budžetu un pašvaldību budžetu, 

ieņēmumi 2015.gadam ir plānoti 8,9 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi - 9,2 miljardi eiro. 

Vispārējās valdības budžeta deficīts atbilstoši Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmai 

2015.gadā prognozēts 1% no iekšzemes kopprodukta (IKP). 

Valdošās koalīcijas politiķi, arī Ministru prezidente Laimdota Straujuma (V) un finanšu ministrs 

Jānis Reirs (V), nākamā gada budžetu sauc par "sociālās un nacionālās drošības budžetu". Savukārt 

opozīcijas politiķi kritizēja budžeta izskatīšanas gaitu parlamentā, tostarp īso laiku, kas bija atvēlēts 

budžeta projekta vērtēšanai. 

Deputāti izvērtēja ap 200 priekšlikumus nākamā gada budžetam, atbalstot dažādus deputātu 

ierosinājumus par aptuveni 2 miljoniem eiro. Starp atbalstītajiem deputātu priekšlikumiem ir 

papildu līdzekļu piešķiršana dažādām izglītības iestādēm, kultūrai, sportam un citiem mērķiem. 

Viens no lielākajiem ierosinājumiem paredz piešķirt 700 000 eiro olimpiskā centra būvniecībai 

Rēzeknē.  

Nākamā gada valsts budžetā kā prioritātes izvirzītas valsts aizsardzības spēju stiprināšana, sociālā 

un nacionālā drošība, tostarp pasākumi ienākumu nevienlīdzības mazināšanai un uzņēmējdarbības 

konkurētspējas veicināšanai. 

2015.gada valsts budžeta projektā paredzēts saglabāt līdzšinējo nodokļu politiku un necelt nodokļu 

likmes, ieņēmumus nodrošinot galvenokārt no ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumiem un 

uzlabojot nodokļu administrēšanu. 

Lai mazinātu iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību, nākamgad no līdzšinējiem 320 uz 360 eiro 

plānots palielināt minimālās darba algas apmēru. 2015.gadā no valsts budžeta tam būs nepieciešami 

7,9 miljoni eiro. 

Saskaņā ar iepriekš pieņemto lēmumu no nākamā gada 1.janvāra no 24% uz 23% tiks samazināta 

iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme.  

Paredzēts arī, ka par apgādībā esošu personu līdz 19 gadu vecumam, kas mācās vispārējās, 

profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē un kas vasaras brīvlaikā saņem ar nodokli 

apliekamu ienākumu, varēs piemērot atvieglojumu par apgādājamām personām. 

Izmaiņas nākamgad paredzētas pabalstu jomā, jo plānots atcelt visus 2009.gadā noteiktos 

ierobežojumus slimības un bezdarbnieku pabalstiem, kā arī maternitātes, paternitātes un vecāku 

pabalstiem. 

Ģimenes valsts pabalstu no nākamā gada plānots diferencēt atkarībā no bērnu skaita ģimenē, un par 

pirmo bērnu tas būs 11,38 eiro, par otro - 22,76 eiro, bet par trešo un nākamajiem bērniem - 34,14 

eiro.  
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Atbalstu plānots sniegt plašākam lokam bērnu, kas slimo ar celiakiju. Pabalstu saņems arī bērni, 

kuriem noteikta invaliditāte, kuri mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē 

vecumā līdz 19 gadiem un kuri studē augstskolā dienas nodaļā vecumā līdz 24 gadiem.  

Tāpat finansējums paredzēts vardarbībā cietušo pilngadīgo personu un personu, kas pašas veikušas 

vardarbību, rehabilitācijas nodrošināšanai, kā arī paredzēts palielināt valsts sociālo pabalstu 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo dalībnieku 

ģimenēm.  

Savukārt pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešanai valsts, pašvaldību un privātās izglītības 

iestādēs nākamgad paredzēts rezervēt trīs miljonus eiro. Papildu finansējums izglītības jomai, 

tostarp brīvpusdienu nodrošināšanai 4.klašu skolēniem un pedagogu algu sistēmas sakārtošanai, 

budžeta projektā paredzēts no nākamajā gadā plānotās akcīzes nodokļa likmes palielināšanas 

alkoholiskajiem dzērieniem. 

Lai uzlabotu situāciju mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju sociālajā nodrošinājumā, no nākamā 

gada plānots mainīt nodokļa sadalījumu pa konkrēto nodokļu budžetiem, lielāko daļu novirzot 

sociālajām iemaksām. Saskaņā ar iepriekš pieņemto lēmumu mikrouzņēmuma nodokļa likme 

2015.gadā noteikta 11, 2016.gadā - 13, bet 2017.gadā - 15 procentu apmērā. 

Lai palielinātu nodokļu ieņēmumus, paredzēti vairāki pasākumi ēnu ekonomikas apkarošanas jomā 

- informācijas apmaiņas uzlabošana starp finanšu iestādēm, nodokļu administrācijas kapacitātes 

stiprināšana, personiskās atbildības noteikšana kapitālsabiedrības valdes loceklim par nokavētajiem 

nodokļu maksājumiem, skaidras naudas darījumu aizliegums nodokļu parādniekiem, informatīvu 

deklarāciju ieviešana līzinga un kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī biedrību 

saimnieciskās darbības nodalīšana no darbības, kuras mērķis ir peļņas gūšana. 

Nākamgad papildu finansiāls atbalsts paredzēts vairākiem pasākumiem, tostarp latviešu diasporas 

un Latvijas bērnu kopīgajām nometnēm Latvijā, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu stipendiju 

palielināšanai un mūsu valsts simtgades svētku satura veidošanai, kā arī izstādes "Stūra māja. Lieta 

Nr.1914/2014" darbības pagarināšanai. 

Papildu finansējums paredzēts arī vairākām iniciatīvām aizsardzības jomā, tostarp paaugstinātas 

gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšanai, Zemessardzes attīstībai un paaugstinātas 

gatavības apakšvienību izveidei, speciālo uzdevumu vienību spēju attīstībai, jaunatnes valstiskās 

audzināšanas sistēmas attīstībai. 

Nākamgad papildu finansējums paredzēts gan būvniecības nozares valsts kontrolei, gan Drošības 

policijas kapacitātes stiprināšanai valsts iekšējās drošības nodrošināšanā, gan arī Valsts policijas 

sakaru virsnieku darbības nodrošināšanai Eiropas policijas birojā Īrijā, Lielbritānijā un Krievijā un 

civilo ekspertu dalībai starptautiskajās civilajās misijās un operācijās. 

Veselības jomā finansējums plānots arī, lai mazinātu rindas uz ambulatorās veselības aprūpes 

pakalpojumiem, palielinātu stacionāro pakalpojumu pieejamību, tostarp plānveida hospitalizāciju, 

uzlabotu kompensējamo medikamentu un materiālu un reto slimību medikamentozās ārstēšanas 

sistēmu, kā arī e-veselības sistēmas attīstībai un uzturēšanai. 

Finanšu ministrija plāno, ka vispārējās valdības budžeta deficīts 2015.-2017.gadam nepārsniegs 

pieļaujamo deficīta, kas izriet no strukturālās budžeta bilances mērķa, apmēru: 2015.gadā 1% no 
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IKP, 2016.gadā 0,9% no IKP un 2017.gadā 0,7% no IKP pēc Eiropas nacionālo un reģionālo kontu 

sistēmas metodoloģijas. Saskaņā ar vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās 

politikas ietvaru 2015.-2017.gadam nākamgad ekonomikas izaugsme tiek plānota 2,8% apmērā, bet 

2016. un 2017. gadā attiecīgi 3,3% un 3,6%. Tomēr, ņemot vērā lielo nenoteiktību ārējā 

ekonomiskajā vidē, makroekonomiskās attīstības scenārija riski ir vairāk lejupvērsti. 

 

Par 26,6% pieaudzis piena lopkopības saimniecību skaits (Nozare.lv) 
 

Pēdējo trīs gadu laikā par 26,6% pieaudzis to saimniecību skaits, kuras specializējas piena 

lopkopībā, sasniedzot 13 000 rādītāju salīdzinājumā ar 10 268 iepriekš, liecina Centrālās statistikas 

pārvaldes (CSP) lauku saimniecību struktūras apsekojuma apkopotie rezultāti. 

Tāpat par 9,7% pieaudzis lauku saimniecību skaits, kuras par galveno ienākumu avotu izvēlējušās 

augkopību un lopkopību (2013.gadā - 12 400 saimniecības), bet laukkopībā specializējušos 

saimniecību skaits pieaudzis par 7% (2013.gadā - 38 000 saimniecības). 

CSP dati liecina, ka 43,9% saimniecību ražoja lauksaimniecības produkciju pārdošanai, kas ir par 

0,4% vairāk nekā 2010.gadā.  

Visu saražoto produkciju pārdeva tikai 3,3% saimniecību (pieaugums par 1,1% pret 2010.gadu), bet 

9,5% lauku saimniecību pārdeva līdz 25% no saražotās produkcijas (2010.gadā - 11,5%). 

2013.gadā palielinājās arī lauksaimniecības dzīvnieku skaits vidēji vienā saimniecībā: vienā 

dzīvnieku audzētāju saimniecībā audzēja 14 liellopus, tai skaitā septiņas slaucamās govis, 29 cūkas, 

25 aitas, sešas kazas, 231 mājputnu. 

Kā ziņots, pagājušajā gadā vidējo un lielo lauku saimniecību skaits pieaudzis par 18,8%, kopā 

apsaimniekojot 63,6% no visas izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības. Lauku 

saimniecību vidējais lielums pieaudzis no 34,5 hektāriem 2010.gadā līdz 37,4 hektāriem pērn.  

Detalizēti 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultāti būs pieejami 30.decembrī. 

 

 

 

  

 

LAD aktualitātes: 

 

• Mācību semināri pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos": 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/macibu-seminari-

pasakumam-ieguldijumi-materialajos-aktivos-474  

• 15.decembrī Beidzas pieteikšanās pasākumā ''Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana'': 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-

zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/macibu-seminari-pasakumam-ieguldijumi-materialajos-aktivos-474
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/macibu-seminari-pasakumam-ieguldijumi-materialajos-aktivos-474
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95
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• Lauku atbalsta dienests ir uzsācis izmaksāt atbalstu par ciltsdarbu piena šķirņu ganāmpulkos 

pasākumā „Valsts atbalsts par piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu 

izvērtēšanu.” http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-uzsacis-

izmaksat-atbalstu-par-ciltsdarbu-piena-skirnu-ganampulkos-478 

• 15.decembris - Beidzas pieteikšanās programmai ''Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana'' 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-

zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95  

 Līdz 22.12.2014. notiek pieteikšanās pasākumiem LEADER programmas ietvaros 

"Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un "Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā".  

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

 

Biedrības "Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijas" aktivitātes: 

Biedrība "Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija" aicina uz Valsts Lauku tīkla pasākuma 

„Lopkopības ražošanas ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas pasākumi lauku saimniecībās” 

apakšpasākuma „Atbalsts dzīvnieku ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes noteikšanai” noslēguma 

pasākumu. http://www.losp.lv/node/2927  

 

Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes: 

Decembrī notiks sekojoši semināri biškopjiem: 

Seminārs Jūrmalā/ Tukuma novadā: tēma „Šūnu kausēšana. Vaska sagatavošana. Bišu ziemošanas 

priekšnoteikumi." – lektori Artūrs Grudovskis, Baiba Tikuma š.g. 21. decembrī, plkst. 10.30, 

Ķemeru Nacionālā parka Informācijas centrā "Meža māja" Ķemeros, Jūrmalā. 

 

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.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-uzsacis-izmaksat-atbalstu-par-ciltsdarbu-piena-skirnu-ganampulkos-478
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-uzsacis-izmaksat-atbalstu-par-ciltsdarbu-piena-skirnu-ganampulkos-478
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=adc720a8&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=13437534&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=13437534&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=13437534&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=13437534&e=39b825c6
http://www.losp.lv/node/2927
mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

