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INFOLAPA Nr. 1 

 

Lauksaimnieki: Nodokļu politikā nepieciešami uzlabojumi 
Piektdien, 9.janvārī, plkst. 11:00 Finanšu ministrijā lauksaimnieku nevalstisko organizāciju un 

piena pārstrādes uzņēmumu vadītāji tikās ar finanšu ministru Jāni Reiru, lai pārrunātu aktuālos 

jautājumus lauksaimniecībā. 

http://www.losp.lv/node/2970 

 

LOSP: Lauksaimnieki piedalījās diskusijās ar EK komisāriem 

8.janvārī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvji kopā ar Saeimas 

komisiju priekšsēdētājiem, deputātiem, sociāliem partneriem, akadēmisko spēku un nevalstisko 

organizāciju pārstāvjiem tikās ar Eiropas Komisijas (EK) komisāriem, lai kopīgi pārrunātu Latvijas 

prezidentūras prioritātes un veicinātu sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un sabiedrības 

dialogu, taču diemžēl slimības dēļ uz diskusiju nevarēja ierasties lauksaimniecības un lauku 

attīstības komisārs Fils Hogans (Phil Hogan). 

http://www.losp.lv/node/2967 

 

Dūklavs: FM 2016.gada budžetā ir gatava runāt par PVN samazināšanu 

pārtikai  
Finanšu ministrija (FM) 2016.gada budžetā ir gatava runāt par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 

likmes samazināšanu pārtikai, intervijā aģentūras BNS biznesa informācijas portālam Baltic 

Business Service teica zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.  

http://www.db.lv/razosana/partika/duklavs-fm-2016-gada-budzeta-ir-gatava-runat-par-pvn-

samazinasanu-partikai-

425145?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Pagarina pārejas periodu dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu 

krātuvi 

23. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu par 

īpašām vides prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs. Jaunajā noteikumu 

projektā tiek noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar 

kūtsmēslu krātuvi. 

http://www.zm.gov.lv/presei/pagarina-parejas-periodu-dzivnieku-novietnes-nodrosinasanai-ar-

kutsmes?id=3997 

 

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, 

http://www.losp.lv/node/2970
http://www.losp.lv/node/2967
http://www.db.lv/razosana/partika/duklavs-fm-2016-gada-budzeta-ir-gatava-runat-par-pvn-samazinasanu-partikai-425145
http://www.db.lv/razosana/partika/duklavs-fm-2016-gada-budzeta-ir-gatava-runat-par-pvn-samazinasanu-partikai-425145
http://www.db.lv/razosana/partika/duklavs-fm-2016-gada-budzeta-ir-gatava-runat-par-pvn-samazinasanu-partikai-425145?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/duklavs-fm-2016-gada-budzeta-ir-gatava-runat-par-pvn-samazinasanu-partikai-425145?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/duklavs-fm-2016-gada-budzeta-ir-gatava-runat-par-pvn-samazinasanu-partikai-425145?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/presei/pagarina-parejas-periodu-dzivnieku-novietnes-nodrosinasanai-ar-kutsmes?id=3997
http://www.zm.gov.lv/presei/pagarina-parejas-periodu-dzivnieku-novietnes-nodrosinasanai-ar-kutsmes?id=3997
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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.agropols.lv/?menu=28&numurs=1348&newsid=97489 

 

Kāds lauksaimniekiem bija aizvadītais gads, un kādi izaicinājumi gaidāmi 2015. 

gadā? (Latvijas avīze) 

http://www.la.lv/nakamais-rekinasanas-un-parvertesanas-gads/ 

 

Medus gaida pircēju. Kopš vasaras (Dienas bizness) 
Ik gadu palielinās saražotā medus daudzums; vietējie biškopji vēlētos noietu ārpus Latvijas, bet 

kooperēties nav spējuši, pirmdien raksta laikraksts Dienas Bizness. 

Zemkopības ministrijas apkopotā statistika liecina, ka laikā no 2011. līdz 2013. gadam medus 

ievākums dubultojies, sasniedzot 1666 tonnas. Savukārt Latvijas Biškopības biedrības prognoze 

liecina, ka aizvadītajā gadā saražotas 2496 tonnas. Ja tā ir, nozare piedzīvojusi strauju lēcienu 

aptuveni par 50%. Pērn gada vidū nozarē strādāja 3571 saimniecība, savukārt gadu iepriekš – 3395, 

liecina Lauksaimniecības datu centra datu bāzes informācija. Nosacītā pārprodukcija ir tā dēvēto 

«dīvānu zemnieku» apkarošanas nepareizās politikas rezultāts, saka Latvijas biškopības biedrības 

valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. 

db.lv http://www.db.lv/razosana/partika/medus-gaida-pirceju-kops-vasaras-

425262?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Zemes iegādes programmā lauksaimniekiem piešķirti aizdevumi 26 miljonu eiro 

vērtībā 

Zemkopības ministrija informē, ka VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 31. decembrim ir 

pieņēmis lēmumu par 518 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 26 miljonu eiro vērtībā 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Par 

apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 13 378 hektārus lauksaimniecības 

zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 2032 eiro par hektāru. Pārsvarā 

lauksaimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā līdz šim nomāto zemi. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemes-iegades-programma-lauksaimniekiem-pieskirti-aizdevumi-26-

miljonu?id=4004 

 

 

Industriālo piena produktu cenas saglabāsies nemainīgi zemas  
Industriālo piena produktu, piemēram, sviesta un sauso piena produktu, cenas tuvākajā laikā 

saglabāsies nemainīgi zemas, aģentūrai BNS prognozēja Latvijas Piensaimnieku centrālās 

savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks. 

http://www.db.lv/razosana/partika/industrialo-piena-produktu-cenas-saglabasies-nemainigi-zemas-

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1348&newsid=97489
http://www.la.lv/nakamais-rekinasanas-un-parvertesanas-gads/
https://www.facebook.com/DienasBizness
http://www.db.lv/razosana/partika/medus-gaida-pirceju-kops-vasaras-425262?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/medus-gaida-pirceju-kops-vasaras-425262?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/presei/zemes-iegades-programma-lauksaimniekiem-pieskirti-aizdevumi-26-miljonu?id=4004
http://www.zm.gov.lv/presei/zemes-iegades-programma-lauksaimniekiem-pieskirti-aizdevumi-26-miljonu?id=4004
http://www.db.lv/razosana/partika/industrialo-piena-produktu-cenas-saglabasies-nemainigi-zemas-425378
http://www.db.lv/razosana/partika/industrialo-piena-produktu-cenas-saglabasies-nemainigi-zemas-425378?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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425378?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

 

Piena cenas kritums veikalos nenonāk (Latvijas Avīze) 
Lauksaimniecības Tirgus veicināšanas centra apkopotā informācija liecina, ka decembrī 

salīdzinājumā ar septembri piena produktiem cenas pat ir pieaugušas. Ceturtajā ceturksnī 

biezpienam (5%) cena pieaugusi par 11% – no 4,57 līdz 5,07 eiro/kg, sviestam (82%) – par 13% – 

no 6,20 līdz 6,96 eiro/kg, bet pienam (3,5%) – par 15% – no 0,94 līdz 1,08 eiro/l. Tomēr pilnpiena 

biezpienam, ko Rīgas Centrāltirgū pārdod pats ražotājs, cenas nav augušas, apgalvo pārdevēji.  

http://www.la.lv/piena-cenas-kritums-veikalos-nenonak/ … 

 

 

Lauksaimniekiem šis gads nesolās būt vieglāks 
Pagājuši teju pieci mēneši kopš Krievijas Federācijas noteiktā pārtikas embargo Eiropas Savienības 

(ES) ražotājiem pārtikas produktiem un par spīti valdības un Eiropas komisijas (EK) atbalstam, 

lauksaimniekiem šis gads iesācies smagi un būtiskus uzlabojumus ražotāji tā arī nav piedzīvojuši. 

http://www.bizness.lv/lauksaimnieciba-mezsaimnieciba/id/27857 

Rīta panorāmā: http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.01.2015-riita-panorama.id41997/ 

 

 

2015.gada valsts budžeta izlietojums  
Šā gada 1. janvārī stājās spēkā 2015. gada valsts budžets. Cik naudas šogad piešķirts 

ugunsdzēsējiem, policistiem? Cik līdzekļu tiks izlietoti, lai mūsu valsts būtu drošībā? Kāda nauda 

atvēlēta, lai mēs varētu pilnvērtīgi iegūt izglītību? Cik eiro šogad izlietos medicīnas jomā, lai mēs 

saņemtu veselības aprūpi? Cik daudz līdzekļu aizies tam, lai sakārtotu ielas un ceļus? Aicinām 

iepazīties ar šā gada valsts budžeta izlietojumu, kas attēlots infografikā. 

 http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/budzets/49689-aicinam-iepazities-ar-sa-gada-valsts-

budzeta-izlietojumu … 

 

Latvijas zemes fonda pārvaldītājs būs a/s „Attīstības finanšu institūcija” 

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi rīkojuma projektu, kas nosaka, ka Latvijas zemes fonda 

pārvaldītājs būs akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija”. Rīkojums nosaka, ka pārvaldītājs 

veidos, uzturēs un pārvaldīs Latvijas zemes fondu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zemes-fonda-parvalditajs-bus-a-s-attistibas-finansu-

instituci?id=4016 

 

Uzņēmējs: Pārtikas piegāde uz mājām Latvijā vēl ir mazpazīstams pakalpojums  

(Dienas bizness) 

Uzņēmējiem, kuri Latvijā plāno sākt darboties pārtikas produktu piegādē uz mājām, jārēķinās, ka šī 

biznesa joma patlaban vēl ir salīdzinoši jauna un Latvijas iedzīvotājiem mazpazīstama, tā pēc teju 

divu gadu darbošanās šajā biznesā stāsta SIA Pievedums Rīga valdes loceklis Artūrs Ziediņš. Viņš 

skaidro, ka pārtikas iegāde, pasūtot to pa telefonu vai izmantojot iespēju pasūtīt to internetā, nav tik 

ierasta parādība kā aiziešana uz veikalu vai tirgu. 

http://www.db.lv/razosana/partika/industrialo-piena-produktu-cenas-saglabasies-nemainigi-zemas-425378?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://t.co/LiBemFhtEo
http://www.bizness.lv/lauksaimnieciba-mezsaimnieciba/id/27857
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.01.2015-riita-panorama.id41997/
http://t.co/nNysgVutYh
http://t.co/nNysgVutYh
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zemes-fonda-parvalditajs-bus-a-s-attistibas-finansu-instituci?id=4016
http://www.zm.gov.lv/presei/latvijas-zemes-fonda-parvalditajs-bus-a-s-attistibas-finansu-instituci?id=4016
http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/uznemejs-partikas-piegade-uz-majam-latvija-vel-ir-mazpazistams-pakalpojums-425511
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http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/uznemejs-partikas-piegade-uz-majam-latvija-vel-ir-

mazpazistams-pakalpojums-

425511?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 
 

  

Zemkopības ministrijas prioritātes Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības 

Padomē 

Latvija kļuvusi par Eiropas Savienības Padomes prezidējošo valsti. Šis atbildīgais pienākums mūsu 

valstij jāveic šāgada pirmajā pusgadā, un Latvija to uzņemas pirmo reizi valsts pastāvēšanas 

vēsturē. Zemkopības ministrija ir izvirzījusi trīs nozares prioritāros virzienus: ES lauksaimniecības 

produkcijas konkurētspējas uzlabošanu, uz ES dalībvalstu pieredzi balstītu ilgtspējīgu meža 

http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/uznemejs-partikas-piegade-uz-majam-latvija-vel-ir-mazpazistams-pakalpojums-425511?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/uznemejs-partikas-piegade-uz-majam-latvija-vel-ir-mazpazistams-pakalpojums-425511?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/uznemejs-partikas-piegade-uz-majam-latvija-vel-ir-mazpazistams-pakalpojums-425511?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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apsaimniekošanu un pārvaldības modeli pasaulē, kā arī zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību: 

daudzgadu krājumu pārvaldības plānus un zvejas kontrole. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-prioritates-latvijas-prezidenturai-eiropas-

savi?id=4008 

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība Latvijā (2005-2014) 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas veiktais pētījums par bioloģisko pārtikas 

produktu attīstību Latvijā rāda, ka strauji palielinās bioloģiskās pārstrādes uzņēmumu skaits, bet tajā 

pašā laikā 2013. gadā tika pārstrādāti tikai 2,6% no visas bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas 

Latvijā. Šobrīd Latvijā ir 141 uzņēmums, kuram ir bioloģiskās pārstrādes sertifikāts, visvairāk pie 

patērētājiem nonāk bioloģiskais piens un piena produkti, otrajā vietā – graudu pārstrādes produkti 

un trešajā – gaļa un gaļas produkti. Bioloģiski ražotu produktu klāsts ir daudzveidīgs, taču, 

salīdzinot ar kopējo pārtikas tirgu, vēl pavisam neliels. 

http://www.lbla.lv/biologiskas-lauksaimniecibas-produktu-parstrades-attistiba-latvija-2005-

2014#more-1384 

 

 

Graudaugu sējumiem laika apstākļi labvēlīgi; ziemošana norit labi  (Dienas 

Bizness)  
Neskatoties uz salu, graudaugu sējumiem laika apstākļi patlaban nekaitē un ziemošana norit labi, 

aģentūrai BNS pastāstīja aptaujātie lauksaimnieki. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 

(LLKC) Augkopības nodaļas vadītājs, agronoms Oskars Balodis aģentūrai BNS teica, ka graudaugu 

sējumu ziemošana norit labi. «Situācija vērtējama kā laba. Ir sals un ir arī sniegs, kas augus pasargā, 

piemēram, šodien, kad ir lielāki mīnusi. (..) Jo pagājušogad, kā mēs zinām, bija sals, nebija sniega 

un visas nelaimes sākās,» sacīja Balodis. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/graudaugu-sejumiem-laika-apstakli-labveligi-

ziemosana-norit-labi-425470 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

Nenokavē: Piesakies atbalstam pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 

līdz 15.janvārim  

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos: 

 “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” 

 “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” 

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos notiks no 2014.gada 8.decembra 

līdz 2015.gada 15.janvārim. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-prioritates-latvijas-prezidenturai-eiropas-savi?id=4008
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-prioritates-latvijas-prezidenturai-eiropas-savi?id=4008
http://www.lbla.lv/biologiskas-lauksaimniecibas-produktu-parstrades-attistiba-latvija-2005-2014
http://www.lbla.lv/biologiskas-lauksaimniecibas-produktu-parstrades-attistiba-latvija-2005-2014#more-1384
http://www.lbla.lv/biologiskas-lauksaimniecibas-produktu-parstrades-attistiba-latvija-2005-2014#more-1384
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/graudaugu-sejumiem-laika-apstakli-labveligi-ziemosana-norit-labi-425470
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/graudaugu-sejumiem-laika-apstakli-labveligi-ziemosana-norit-labi-425470
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/graudaugu-sejumiem-laika-apstakli-labveligi-ziemosana-norit-labi-425470
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
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Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” mērķis ir atbalstīt lauku 

saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt 

kooperācijas attīstību. 

http://www.losp.lv/node/2969 

 

 Līdz 20.01.2015. notiek pieteikšanās pasākumam "Ražotāju grupas".  

Pasākuma mērķis ir veicināt sabiedrību veidošanos un to efektīvu darbību centralizētas 

pirmapstrādes un mārketinga procesa nodrošināšanā, tai skaitā jaunu noieta tirgu apgūšanā 

un produkcijas realizācijā pēc vienota kvalitātes standarta. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/142-razotaju-grupas-

80?utm_source=email+marketing&utm_campaign=Zi%C5%86nesis+09.01.2015&utm_med

ium=email  

 Līdz 28.02.2015. notiek pieteikšanās pasākumam "Informatīvie un veicināšanas pasākumi 

attiecībā uz lauksaimniecības produktiem".  Tirgus veicināšanas aktivitātes Eiropas 

Savienībā tiek īstenotas jau sākot ar 1980. gadu. Kopiena piedalās atsevišķu veicināšanas 

pasākumu atbalstīšanā, kas nodrošina patērētāju informācijas līmeņa paaugstināšanos un 

izpratni par konkrētiem produktiem,  par to augsto kvalitāti, kas savukārt  veicina produktu 

atpazīstamību  un pieprasījuma palielināšanos gan iekšējā, gan ārējā tirgū. 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/informativie-

un-veicinasanas-pasakumi-attieciba-uz-lauksaimniecibas-produktiem-

114?utm_source=email+marketing&utm_campaign=Zi%C5%86nesis+09.01.2015&utm_me

dium=email 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

 

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 
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