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INFOLAPA Nr. 7 
 

LOSP AKTIVITĀTES: 
 

 
7.februāri LOSP deleģētā pārstāve Lienīte Caune piedalījās Valsts Ieņēmumu dienesta 
konsultatīvajā padomē, kurā tika diskutēts par VID darbības aktualitātēm 2018.gadā un izmaiņām 
VID konsultatīvas padomes darbībā. Tāpat tika apspriesta nodokļu maksātāju reitinga sistēma un 
kases aparātu reforma.  
 
12.februārī LOSP pārstāvji piedalījās sanāksmē par KLP pēc 2020.gada. 
 
14.februārī piedalījāmies ikgadējā Latvijas Industriālo Kaņepju asociācijas pavasara konferencē 
Kaņepju nozares 2018.gada pavasara konferencē, kurā piedalījās plašs interesentu loks, lai uzzinātu 
informāciju par kaņepju audzēšanas apmēriem 2017.gadā, kaņepju nozares attīstību Eiropā,  
kaņepju stiebru pārstrādes iespējām un riekstiņu audzēšana un noieta tirgu. 
 
14. februārī piedalījāmies ZM sanāksmē  pirms starpinstitūciju sanāksmes Ekonomikas ministrijā, 
par MK 221 un MK 262 noteikumu projektiem. Sanāksmes laikā tika izdiskutēti mūsu priekšlikumi 
un iebildumi, kā arī saskaņoti ar ministriju, lai 16.februārī, LOSP pārstāvji: Guntis Vilnītis, Jānis 
Irbe un Jānis Dzenis piedalītos  Ekonomikas ministrijas rīkotajā ārkārtas sapulcē par obligātā 
iepirkuma komponentes (OIK) ieviešanas gaitu un aktualitātēm. LOSP pārstāvji sapulcē sniedza 
savus priekšlikumus OIK samazināšanai, kompensēšanai, dzēšanai. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LOSP MEDIJOS: 
 
 
13.februārī. - Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš Latvijas Radio 4 
raidījumā День за днём на ЛР-4 -10:35 Зима на любимых шести сотках: февральские работы 
в саду https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2018&m=2&d=13 … 
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Samazināts PVN pirmajiem Baltijā http://www.losp.lv/node/5145 

 
 
 
12.februāris – Dienas bizness Dārzkopji: PVN samazināšana padara nepievilcīgu «pelēko 
tirgu» LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs un Mārīte Gailīte 
http://www.db.lv/zinas/darzkopji-pvn-samazinasana-padara-nepievilcigu-peleko-tirgu-471774 

 
 
 
13.2.2018. www.laukos.lv Asociācija: Kaņepju audzēšanas apmēri pērn turpināja palielināties 
http://laukos.la.lv/asociacija-kanepju-audzesanas-apmeri-pern-turpinaja-palielinaties/  
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) datiem pagājušajā gadā kaņepes Latvijā audzēja 995 
hektāru platībā, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, pēc Latvijas Industriālo 
kaņepju asociācijas ikgadējās konferences pastāstīja biedrības valdes priekšsēdētājs Guntis Vilnītis. 
 
13.februāris, LETA, Asociācija: Cūkgaļas piedāvājums Eiropā par apmēram 19% pārsniedz 
pieprasījumu  
Āfrikas cūku mēris (ĀCM) Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā, un kopš tā laika ir 
izplatījies teju pa visu Latvijas teritoriju. Ja slimība tiek konstatēta mājas cūku novietnē, ir jānokauj 
viss ganāmpulks, un ar šādu situāciju diemžēl ir saskārusies ne viena vien saimniecība. Tāpat ĀCM 
dēļ Latvijai ir noteikti ierobežojumi kā dzīvu cūku, tā cūkgaļas tirdzniecībai, kas attiecīgi Latvijas 



 

 Infolapa_7_16.2.2018.                                                                                               www.losp.lv  
 

cūku audzētājiem samazina uzņēmējdarbības iespējas. Kā vērtējama pašreizējā situācija cūkkopības 
nozarē Latvijā, kādas ir prognozes par cūkgaļas cenu tendencēm un kādas cūkgaļas patēriņa 
tendences vērojamas Latvijā un pasaulē, intervijā aģentūrai LETA stāsta Latvijas Cūku audzētāju 
asociācijas direktore Dzintra Lejniece.  
 
 
13.februāris Dienas bizness Iezīmēs izmaiņas migrācijas politikā LOSP valdes priekšsēdētājs 
Edgars Treibergs  http://www.db.lv/zinas/iezimes-izmainas-migracijas-politika-471855 
 

 
 
 
LNT ziņas , 13.februāris Latvijā būtiski auguši kaņepju audzēšanas apmēri   
Latvijā būtiski auguši kaņepju audzēšanas apmēri. Atskatoties uz pērnā gada darba rezultātiem, 
Latvijas industriālo kaņepju audzētāji apmierināti – sējumu platības trīskāršojušās un sasniedz teju 
tūkstoš hektāru. https://skaties.lv/zinas/latvija/latvija-butiski-augusi-kanepju-audzesanas-apmeri/ 
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15.fevruāris www.lsm. Piena pārstādes uzņēmums «Baltic Dairy Board» martā pārtrauks 
regulāri iepirkt pienu no zemniekiem  
LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijas vadītāja Ieva 
Rutkovska vērtē, ka vēl vienas rūpnīcas izstāšanās no svaigpiena iepirkšanas iespaidos ikvienu piena 
lopkopi. ''Šajā gadījumā ir skumīgi, ka uzņēmums izstājās no spēles un atstāj šos cilvēkus pagaidām 
ar zaudējumiem un neziņu. Tāpat skumīgi, ka mēs nezinām tos iemeslus, kāpēc tā ir noticis. Ja 
palūkojamies atpakaļ, tad šis uzņēmums atjaunoja ražotni Bauskā kā cerību stars, jo ražos citādāku 
produkciju Latvijā, kuru eksportēs. Un Latvijā, lai risinātu piena pārprodukcijas jautājumu, vienmēr 
diskutēts par to, ka ļoti nepieciešams stiprināt eksportu, un tagad, tam piena apjomam paliekot arī 
Latvijā, tas sabiezinās krāsas visiem piena zemniekiem. Un tas jau ir jūtams nozarē, jo svaigpiens 
paliek pāri,'' klāsta Rutkovska. 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/piena-parstades-uznemums-baltic-dairy-board-marta-
partrauks-regulari-iepirkt-pienu-no-
zemniekiem.a267945/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links 
 
 
15.februāris, www.nra.lv Prasa nekavējoties samazināt elektrības rēķinus 
Saņēmuši par janvāri sagatavotos elektrības rēķinus, ne tikai mājokļu īpašnieki, bet arī uzņēmēji 
iebilst pret šogad ieviesto jauno kārtību, kas paredz diferencēt elektrības rēķinos iekļauto atbalstu tā 
dēvētās zaļās enerģijas ražotājiem jeb obligātā iepirkuma komponenti (OIK). Ja Ekonomikas 
ministrijā nerīkosies, lai steidzami labotu Enerģētikas tirgus likumu un novērstu šo aplamo kārtību, 
lauksaimnieki patur tiesības rīkot publisku protestu akcijas,” sola Lauksaimnieku organizāciju 
sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis. 
http://www.la.lv/prasa-nekavejoties-samazinat-elektribas-rekinus/ 
 
 
"Svarīgs ir pats cilvēks laukos" Biedrība LBLA valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis 
Žurnāls "Kapitāls" februārā numurā! 
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15.februāris, Dienas bizness, Grimst arvien dziļāk OIK purvā  
Lai gan Ekonomikas ministrija (EM) pērn vairākkārt norādīja, ka Obligātā iepirkuma komponentes 
(OIK) finansēšanas modeļa maiņa ļaus mazināt ražošanas uzņēmumu OIK maksājumus, realitātē 
paveras cita aina – biedrības Zemnieku saeima sniegtā informācija liecina, ka lauksaimnieki par 
elektroenerģiju janvārī maksājuši divreiz vairāk nekā decembrī, bet Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras (LTRK) biedru iesūtītie dati atklāj pieaugumu arī mazo un vidējo uzņēmumu 
izmaksu grozā. 
 http://www.db.lv/zinas/grimst-arvien-dzilak-oik-purva-471946 
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LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība valdes priekšsēdētājs 
J.Šolks žurnālā Žurnāls "Kapitāls" "Katra uz vietas pārstrādātā piena tonna valstij dažādos 
nodokļos veido vidēji 30 eiro lielu pienesumu; ievestā piena tonna- vidēji tikai 3 eiro. Piens viedo 
plašu industriju ar milzīgu apkalpošanas sistēmu - no iepakojuma un dažādu pārtikas piedevu 
ražošanas līdz loģistikai." 

 
 
 
LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Augļkopju asociācijas valdes priekšsēdētāja Māra Rudzāte 
Žurnāls "Kapitāls" "Mums vajag sezonas strādniekus" 
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LOSP: Elektrības pieslēguma jaudām jābūt garantēti un sezonāli atjaunojamām 
3.februārī atsevišķu organizāciju saceltā ažiotāža masu medijos un atbildīgo institūciju gaiteņos, 
lauku saimniecībām un citiem elektroenerģijas patērētājiem situāciju neuzlaboja, kamēr nenotika 
konstruktīvs un kompetents lauksaimnieku lobija darbs. Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 
padomes (LOSP) enerģētikas eksperti regulāri piedalās ne tikai Ekonomikas ministrijas (EM) 
organizētajās darba grupās, bet arī Saeimas un visu citu iesaistīto institūciju sanāksmēs. Mūsu 
eksperti ir gatavojuši neskaitāmas pamatojuma vēstules, lai mainītu un sakārtotu situāciju 
elektroenerģijas tirgū. http://www.losp.lv/node/5153 
 
 
15.februāris, www.diena.lv Asociācija: Latvijas cūku audzētāji sastopas ar speciālistu 
trūkumu 
Latvijas cūku audzētājiem tāpat kā uzņēmējiem lauksaimniecības nozarē nākas sastapties ar 
darbaspēka problēmu, jo trūkst speciālistu, intervijā aģentūrai LETA sacīja LETA sacīja Latvijas 
Cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lejniece. 
https://www.diena.lv/raksts/latvija/novados/asociacija-latvijas-cuku-audzetaji-sastopas-ar-
specialistu-trukumu-14191163 
 
 
 
 
 
 
 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 
 
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 
 
LBLA pavasara informatīvo semināru ciklu uzsāks Madonas pusē 
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” februāra beigās uzsāks ikgadējo 
pavasara semināru ciklu Latvijas reģionos, lai informētu zemniekus par aktualitātēm bioloģiskajā 
lauksaimniecībā. Pirmais seminārs notiks 19. februārī Madonas novada Sarkaņu pagastā, nākamie 
Kurzemes pusē – Durbē un Kuldīgā. Martā semināri norisināsies citās Latvijas pilsētās. 
http://www.lbla.lv/lbla-informativais-seminars-madona 
 
1) Madona - http://www.lbla.lv/lbla-informativais-seminars-madona 
2) Durbe - http://www.lbla.lv/lbla-informativais-seminars-durbe 
3) Kuldīga - http://www.lbla.lv/lbla-informativais-seminars-kuldiga 
 
Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes: 
10.martā notiks kopsapulce - Zemkopības ministrijas 2.stāva konferenču zālē, sākums 10:00.  
 
Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktivitātes: 
GLAB kopsapulce -  16.martā Ķekavā, Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, kurā atskatīsimies uz 
2017.gadā paveikto, ievēlēsim jaunu valdi turpmākiem 3 gadiem, uzklausīsim jaunāko informāciju 
no LAD, LBLA, Izsoļu nama un aktualitātes ciltsdarba jomā. 
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Biedrības “Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība” aktivitātes: 
Biedrība Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība kopā ar sadarbības partneriem rīko 
seminārus:  
20.februārī pl.11.00 Stirnienes tautas namā bioloģiskiem kartupeļu audzētājiem. Adrese: Stirnienes 
muiža, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads.  
22.februārī  pl.11.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā- bibliotēkā Sala bioloģiskiem kartupeļu 
audzētājiem. Adrese: Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas lauku teritorija.  
2.martā pl.11.00 Mārtiņbodē plašs seminārs integrētajiem audzētājiem. Adrese: ‘’Zīlītes’’, 
Limbažu pagasts, Limbažu novads.  
Lūgums iepriekš pieteikties pa t. 26312666 vai elektroniski aiga.kraukle@culinar.lv  
 
Latvijas Kazkopības biedrības aktivitātes: 
22.02.2018 Piedalāmies LLU Zinātniski praktiskā konferencē  ar stenda referātu "Piena proteīna 
gēna CSN1S1 ģenētiskā polimorfisma ietekme uz Latvijā audzēto kazu piena produktivitāti" 
 
Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes: 
21-26.02 ar Latvijas stendu strādājam Zalcburgas medību izstādē;  
28.02-06.03 Ar Latvijas stendu esam Madrides medību izstādē 
28.03-02.04 ar Latvijas stendu strādāsim Odezē (Dānija) 
03.-05.08 Minhauzens 2018.Lejasciemā plānojās ka dalību ņems ap 6000 mednieku un atbalstītāju. 
08.09 Dalība “Lauki ienāk pilsētā” -  sadarbība ar Rīgas domi. 
 
 
Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība aktivitātes: 
Informējam, ka biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” sadarbībā ar Ropažu novada uzņēmēju 
biedrību organizē Pasākumu “Uzņēmēju brokastis”. 
Pasākums norisināsies 17.februārī plkst. 11.00, Zaķumuižas bibliotēka. Aicināts ikviens uzņēmējs 
vai kas par tādu plāno kļūt. Iepriekšēja pieteikšanās: mob.29493334. Pasākumā runāsim par 
uzņēmēju neveiksmes stāstiem, dalīsimies pieredzē un smelsimies to. Baudīsim gardas brokastis un 
labu sabiedrību. 
  
Siera klubs aktivitātes: 
22.02 Seminārs "Veselība, labs izskats un harmonija ar Latvijas produktiem" 
Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. +371 
29487375, e-pasts sieraklubs@inbox.lv  
 
Latvijas Zemnieku Federācijas aktualitātes:  
 
Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām 
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” 
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2018.gada 19.-
20. februārī atpūtas bāzē “Radi”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, LV-3851 organizē mācības 
„Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību” 
http://www.losp.lv/node/5124  
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Lauku Ceļotājs aktivitātes: 
Lauku Ceļotājs aicina piedalīties akcijā "Atvērtās dienas laukos" Latvija un Lietuva  
http://www.losp.lv/node/5129 

 
 

 
 
Jauno zemnieku kluba aktualitātes: 
Jaunie zemnieki sanāks 36.kongresā 
Biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs” ik gadu rīko biedru kopsapulci jeb Kongresu, kurā 
balsstiesīgie biedri ievēl jaunu biedrības valdi, atskatās uz gada laikā paveikto un iezīmē jaunā gada 
plānus. Šogad biedrības kongress norisināsies 21.februārī LLU Studentu klubā Jelgavā. 
http://jzk.lv/sakums/jaunie-zemnieki-sanaks-36kongresa-177/ 
 
 
LTRK aktivitātes:  
Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai un rezervēt vietas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras (LTRK) un reģionu pašvaldību rīkotajās Uzņēmēju dienās reģionos 2018. 
 

 
Uzņēmēju dienas reģionos jau kļuvušas par tradicionāliem un vērienīgiem pasākumiem, kas reizi 
gadā Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē sniedz iespēju apmeklētājiem iepazīties ar reģiona 
uzņēmumu plašo piedāvājumu. Ik gadu katrā izstādē piedalās 150 līdz 200 uzņēmumu. Pasākumu 
programmā plānotas izstādes, biznesa forumi, sestdienās arī kultūras programmas, kā arī dažādas 
Latvijas Labuma aktivitātes.  
Piedaloties izstādē, uzņēmumam ir iespēja iepazīstināt ar savu produkciju un pakalpojumiem 
vairākus tūkstošus apmeklētāju, uzzināt jaunumus par uzņēmējiem aktuālām tēmām biznesa 
forumos, izmantot tīklošanās iespēju, tiekoties ar citiem reģiona uzņēmējiem, valsts un pašvaldību 
amatpersonām. 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, 
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kam svarīgi ir uzzināt par profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas tiek sagaidītas no 
darbiniekiem. Īpaši aicinām pieteikties dalībai uzņēmumus, kuriem ir aktuāli reklamēt brīvās 
vakancēm un pastāvīgi nodarbinātās amatu kategorijas. 
Pieteikšanās un papildu informācija par pasākumu Zemgalē, Kurzemē un Latgalē:  
LTRK Valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice, tālrunis: 29 141 693, e-pasts: 
ilze.brice@chamber.lv 
Par pasākumu Vidzemē:  
LTRK Vidzemes nodaļa, tālrunis: 20 264 530, e-pasts: valmiera@chamber.lv 
 
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: 
 
 

 

Hroniskās novājēšanas slimības briežu 
dzimtas dzīvniekiem uzraudzības kārtība 
papildināta ar jauniem nosacījumiem 
Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības 
un kontroles kārtība ir papildināta ar 
aizliegumu ievest dzīvnieku pievilināšanai 
paredzētu briežu dzimtas dzīvnieku urīnu no 
trešajām valstīm, kā arī aizliegumu ievest 
minēto urīnu, kas iegūts no Norvēģijā 
dzimušajiem briežu dzimtas dzīvniekiem. 
http://www.zm.gov.lv/…/hroniskas-
novajesanas-slimibas-uzrau… 
 

Kazas piena pietrūkst 
Kazkopībā dzīvnieku skaitam ir tendence palielināties; aug pieprasījums pēc kazas piena 
produktiem, bet aizvien novērojams šī piena trūkums, pirmdien vēsta laikraksts Dienas 
Bizness. 
http://www.db.lv/zinas/kazas-piena-pietrukst-471814 
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Strops ar raidītāju. Pārbaudītas 
pretzagļu metodes bišu dravā 
Dzīvoju Lietuvas pierobežā, kur zog gan 
traktorus, gan bišu saimes. Kādas ir iespējas 
nodrošināties pret bišu namiņu zādzību? 
Jānis Sēlijā 
http://laukos.la.lv/pretzaglu-metodes-bisu-
drava/ 
 
 
 

Meliorācijas sistēmu atjaunošana turpinās – sākti pieci jauni projekti Latgalē, Vidzemē, 
Zemgalē un Kurzemē 
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), turpinot meliorācijas sistēmu 
atjaunošanā ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta līdzekļus, februāra vidū 
ir sākusi īstenot piecus jaunus projektus 4,2 miljonu eiro kopsummā. 
http://www.losp.lv/node/5152 
 
 
Mežā sapūst 1,5 miljardi eiro 
Latvija ir bagāta valsts, jo tās mežos netiek izmantota koksne 1,5 miljardu eiro vērtībā, kura tiek 
atstāta sapūšanai  
Par to liecina Eiropas mežu statistikas dati (2015.g.), kā arī Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes profesora Dagņa Dubrovska aprēķini. Viņš norāda, ka pēc mirušas koksnes 
daudzuma uz vienu meža hektāru Latvija atrodas trešajā vietā visā Eiropas Savienībā, trešdien 
vēsta laikraksts Dienas Bizness.  
http://www.db.lv/zinas/meza-sapust-15-miljardi-eiro-471896 
 
 
Atbalsts laukaugu un dārzkopības produkcijas audzētājiem lietavu zaudējumu 
mazināšanai  
Pagājušā gada rudens lielais nokrišņu daudzums un applūdušie lauki negatīvi ietekmēja pavasarī 
sēto laukaugu un dārzkopības kultūraugu ražu, kavējot novākšanu, pasliktinot tās kvalitāti vai 
liekot zaudēt daļu ražas. Zaudējumi lielākā vai mazākā mērā radās lauksaimniekiem visā Latvijas 
teritorijā.  
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-medibas-nav-izklaide-
bet-efektivs-vi?id=9314 
 
19. februārī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs piedalīsies ES Lauksaimniecības un 
zivsaimniecības ministru padomē Briselē, kur dalībvalstu ministri turpinās diskutēt par Eiropas 
Komisijas (EK) pērnā gada nogalē publicēto paziņojumu “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”. 
Paziņojumā definētas ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) prioritātes pēc 2020. gada – 
KLP modernizācija un vienkāršošana. 
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-tiesmaksajumi-jafokuse-tiem-pretendentiem-
kuriem-lauksai?id=9313 
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Priekuļu pētniecības centrā liela interese par sēklas kartupeļiem  
Lauksaimnieki jau sāk plānot pavasara darbus, tai skaitā gādā sēklas kartupeļus. Agroresursu un 
ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrā atzīst, ka interese par stādāmo materiālu ir liela. 
Audzētāji zina, ka nevar gaidīt pavasari, jo pieprasījums parasti pārsniedz piedāvājumu.  
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/priekulu-petniecibas-centra-liela-interese-par-
seklas-kartupeliem.a266145/ 
 
 
Lai gan graudaugu sējumu platība pērn samazinājās un nenovākti palika 70 tūkst. ha jeb 
10%, graudu kopraža sasniedza 2,7 milj. tonnu – par 10,7 tūkst. tonnu jeb 0,4% mazāk 
nekā 2016.gadā. 

 
http://www.csb.gov.lv/notikumi/2017-gada-sasniegta-otra-augstaka-graudaugu-raziba-
47201.html 
 
 

 
 
 
 

LAD aktualitātes: 
 
Atbalsts laukaugu un dārzkopības produkcijas audzētājiem lietavu zaudējumu mazināšanai  

Pagājušā gada rudens lielais nokrišņu daudzums un applūdušie lauki negatīvi ietekmēja pavasarī 

sēto laukaugu un dārzkopības kultūraugu ražu, kavējot novākšanu, pasliktinot tās kvalitāti vai liekot 

zaudēt daļu ražas. Zaudējumi lielākā vai mazākā mērā radās lauksaimniekiem visā Latvijas 

teritorijā. 
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Tādēļ, lai atbalstītu arī laukaugu un dārzkopības produkcijas audzētājus, kuri nesaņēma 

kompensācijas pagājušā gada rudenī, Zemkopības ministrija, konsultējoties ar lauksaimnieku 

nevalstiskajām organizācijām, ir nolēmusi pārdalīt daļu šim gadam paredzētā pārejas posma valsts 

atbalsta (PPVA) finansējuma šim mērķiem. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-laukaugu-un-darzkopibas-

produkcijas-audzetajiem-lietavu-zaudejumu-mazinasanai-816  

 

Var iesniegt lauku bloku precizējumus  

No šā gada 5.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu 

2018.gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 3.aprīlim. Precizēšanas 

pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot 

jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību. Svarīgi ievērot, ka 

platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi (nav krūmu, 

celmu, kūlas u.c.), jo tā tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un 

sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.    

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/var-iesniegt-lauku-bloku-

precizejumus-814 

 

Mežsaimniek! Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai 

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai 

apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Šī 

būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro. 

Pasākuma var veikt vairākas aktivitātes: 

• jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu; 
• neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā; 

valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu 

mežaudzēs. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/mezsaimniek!-vares-pieteikties-

atbalsta-sanemsanai-mezu-kopsanai-812  
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Kalendārs: 
  

•  19. Februāris  
Sākas pieteikšanās pasākumam "Kontrole un izpilde"  

• 19. Februāris  
Sākas pieteikšanās pasākumam "Inovācija"  

• 19. Februāris  
Sākas pieteikšanās pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"  
 
 
 
  
 

CITAS AKTUALITĀTES, SEMINĀRI: 
 
22. februārī, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) rīkotā konference “Līdzsvarota 
lauksaimniecība 2018”. Konferencē tiks sniegtas jaunākās zinātnes atziņas un praktiskā pieredze 
laukkopībā, dārzkopībā un lopkopībā, notiks plenārsēde par biozinātnes ilgtspējīgas attīstības 
iespējām Latvijā un darbs tematiskajās sekcijās. ZM speciālisti informēs konferences dalībniekus 
par ciltsdarba attīstības perspektīvu lopkopībā.  
Konference notiks LLU telpās Lielā ielā 2, Jelgavā, sākums pulksten 10.00.  
http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba-2017 
 
 
Latvijas Universitāte ielūdz Jūs 28. februārī apmeklēt referātu sesiju "Latvijas Universitāte: Zinātne 
industrijas attīstībai", kurā Latvijas Universitātes pētnieki un industrijas pārstāvji informēs par 
zinātnes komercializācijas piemēriem Latvijā un aktuālajām tendencēm tehnoloģiju pārnesē. 
Pielikumā ielūgums un pasākuma programma. 
Links uz reģistrāciju: https://goo.gl/pwoxgE 
Priecāsimies Jūs satikt Latvijas Universitātes 76. starptautiskajā zinātniskajā konferencē! 
 
Jautājumu gadījumā aicinām Jūs sazināties ar Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju 
departamenta, tehnoloģiju pārneses grupas eksperti Vairu Obuku, t. +371 29130224, e-pasts: 
vaira.obuka@lu.lv. 
 
 
 
Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 


