
INFOLAPA Nr. 21 !
!
Svaigpiena ražotāji saņems papildu valsts atbalstu  
Svaigpiena iepirkuma cena līdz 2016. gada aprīlim ir samazinājusies jau par 33% salīdzinājumā ar 
2014. gada jūliju, un tas ir viens no krasākajiem piena iepirkuma cenas samazinājumiem visu ES 
dalībvalstu starpā. Ražotājiem ieilgusī cenas lejupslīde rada lielus un neplānotus zaudējumus. 
Pašlaik situācija piena nozarē ir kļuvusi ļoti sarežģīta. 
http://www.losp.lv/node/3998 

!
Bukšu ģimenes cimperlīgie tītari tirgū pieprasīti (Latvijas Avīze) 
Sauciet viņus par pionieriem vai celmlaužiem, taču nešaubīgi, ka mūsdienu Latvijas putnkopju 
saimē šis tituls pienākas tītaru audzētājiem Svetlanai un Rinaldam Bukšiem no Sējas novada 
“Zvirgzdkalni RB” saimniecības. Lauksaimniecības datu centrā, kur pērn abi ieradās pieteikt savu 
ganāmpulku, tītari tika reģistrēti pirmo reizi. Arī Igaunijā un Lietuvā nav putnkopju, kas tos 
audzētu pēc bioloģiskās saimniekošanas parauga. 
http://www.la.lv/var-nomirt-aiz-parsteiguma/ … 

!
Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar 
lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai 
Lai veicinātu ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstību un dažādošanu lauku reģionos, 
valdība otrdien, 24.maijā, pieņēma Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus 
atbalstam ieguldījumos ar lauksaimniecību nesaistītai uzņēmējdarbībai. Tāpat kā citur Eiropā, arī 
Latvijā mazie un vidējie uzņēmumi veido lielu tautsaimniecības daļu, bet tiem ir nozīme 
iekšzemes kopprodukta radīšanā un nodarbinātībā. Lauku novadu nodarbinātības struktūrā 
vislielākais nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars ir lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un 
zivsaimniecībā – ap 35 procentiem. Šajās nozarēs ir vērojama tendence samazināties nodarbināto 
skaitam, tādēļ lauku teritorijā ir nepieciešams papildus attīstīt arī citas nozares.  
http://www.zm.gov.lv/presei/jauns-atbalsts-saimnieciskas-darbibas-veicejiem-laukos-ar-
lauksaimniec?id=5398 !!
Precizēti nosacījumi marķētās dīzeļdegvielas piešķiršanai zemes 
apstrādei 
Valdība otrdien, 24.maijā, atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus kārtībā, 
kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi marķētai dīzeļdegvielai, ko izmanto 
lauksaimniecības produkcijas ražošanai un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē 
dzērvenes vai mellenes, un arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem. Noteikumos precizētas normas, 
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kas aktuālas marķētās dīzeļdegvielas ar samazināto akcīzes nodokļa likmi piešķiršanai 
lauksaimniekiem 2016./2017.saimnieciskajā gadā. 
http://www.losp.lv/node/4000 !!
Kas jāzina par svaigpienu 
Liene Jirgensone, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta eksperte 
Jēdziens “svaigpiens” nozīmē, ka piens ir radies lauksaimniecības dzīvnieku piena dziedzeru 
sekrēcijas rezultātā un pēc izslaukšanas nav karsēts augstāk par 40 °C temperatūru. Tā kā 
svaigpiens ir termiski neapstrādāts pārtikas produkts, tad, lai pasargātu patērētāju no iespējamības 
saslimt ar pārtikas izraisītu slimību, svaigpienu pirms tā lietošanas ir nepieciešams uzvārīt. Līdz ar 
to, iegādājoties svaigpienu, jāpievērš uzmanība, ka realizācijas vietā ir jābūt norādītai 
informācijai: “Svaigpiens. Pirms lietošanas uzvārīt”. Jābūt arī norādei par derīguma termiņu 
“Izlietot līdz”, kā arī svaigpiena ražotāja nosaukumam un adresei. 

http://zm.gov.lv/presei/kas-jazina-par-svaigpienu?id=5392 
!
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Latvijas Pašvaldību savienība 
vienojas par sadarbību lauku attīstībā 
Otrdien, 24. maijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) priekšsēdi Andri Jaunsleini un vienojās par Zemkopības ministrijas (ZM) un LPS turpmāko 
sadarbību lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku teritoriju attīstībā. 
ZM un LPS vienojās, ka arī turpmāk sadarbosies Lauku attīstības programmā paredzētā atbalsta 
projektu īstenošanā, lai nodrošinātu efektīvāku piešķirtā finansējuma izmantošanu. Tāpat ZM 
atbalstīs vietējai attīstībai paredzēto LEADER programmu vietējām rīcības grupām, kuru sastāvā 
līdzvērtīgi sadarbojas vietējie iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, uzņēmēji un citi 
sadarbības partneri, prioritāri veicināt vietējās teritorijas ekonomikas stiprināšanu, mudinot 
vietējos iedzīvotājus iesaistīties uzņēmējdarbībā. 

http://zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-un-latvijas-pasvaldibu-savieniba-vie?
id=5399 

!
DB viedoklis: Valdība palīdz, plūdos pasniedzot dvielīti  
Minimālais atbalsts atkal par dažiem mēnešiem atliks saimniecību lēmumu likvidēt ražošanu  
Zemniekiem pamestā nauda piena nozares kataklizmas tuvošanos nenovērsīs, toties liek berzēt 
rokas pārstrādei un tirgotājiem – kāpēc pacelt iepirkuma cenas vai kāpēc veikala plauktā piena 
pakas cenu nolaist, ja reiz valdība svaigpiena ražotājiem tik varonīgi palīdz, turklāt ar miljoniem. 
http://www.db.lv/viedokli/db-viedoklis/db-viedoklis-valdiba-palidz-pludos-pasniedzot-
dvieliti-449868 

!
!
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Trilleris lopkautuvē vai arī pārejošs lauksaimniecības nozaru 
disbalanss? (1.daļa) 
2015. gads Latvijas lauksaimniecībai bija īsts pārbaudījumu laiks. Tās dienaskārtībā bija šādi 
jautājumi: Krievijas embargo un zivju importa aizliegums, piena kvotas, sīvā konkurence 
mežsaimniecībā. Problēmu ir bijis daudz, un tās ir aptvērušas gan plašu cilvēku loku, gan 
teritorijas. Brīžiem sāka pat šķist, ka jau drīzumā piedzīvosim piena upes grāvjos vai masveida 
lopu izkaušanu – kā trilleri kādā lopkautuvē.  
https://www.makroekonomika.lv/trilleris-lopkautuve-vai-ari-… … 

!
!
Lauksaimniecības eksports – saudzējams un lolojams (2. daļa)  
Pirms kāda laika tika publicēta šī raksta 1. daļa, tajā stāstīju par Latvijas lauksaimnieku 2015. gada 
veiksmēm un izaicinājumiem. Raksta 2. daļa veltīta lauksaimniecības nozares eksporta apskatam, 
analizējot ne tikai lauksaimniecības nozarē saražoto, bet arī nozares produkcijas tālākpārstrādes 
eksportu, koncentrējoties uz eksporta dinamikas pārmaiņām pēdējos divos gados. Eksporta analīzē 
uzmanība tiks pievērsta lauksaimniecības izejvielu un tālākpārstrādes produktu eksporta nozīmei 
kopējā eksportā, kā arī skatītas lauksaimniecības izejvielu un produkcijas eksporta tirgus daļu 
pārmaiņas 2015. gadā. 
https://www.makroekonomika.lv/trilleris-lopkautuve-vai-ari-… … !!
Veiksmīgi norit pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski 
Zemkopības ministrija (ZM) un Lauku atbalsta dienests (LAD) 2016. gada platību maksājumu 
sezonā aicināja lauksaimniekus pieteikties platību maksājumiem elektroniski. ZM un LAD ir 
gandarīts par lauksaimnieku atsaucību un sapratni, jo pieteikšanās Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā (EPS) noritējusi ļoti veiksmīgi. Līdz 23. maijam, kad platību maksājumiem varēja 
pieteikties bez kavējuma sankcijas, LAD saņēma 59 585 elektroniskus iesniegumus platību 
maksājumiem, un tikai 200 iesniegumus papīra formā (pagājušajā gadā papīra formā pieteicās 
aptuveni 36 000 klientu). 
http://www.losp.lv/node/4003 !!
EK pieprasa Latvijai grozīt tiesību aktus par lauksaimniecības zemes 
iegādi, pretējā gadījumā draudot ar tiesvedību  (Dienas bizness) 
Eiropas Komisija (EK) oficiāli pieprasījusi, lai Bulgārija, Ungārija, Latvija, Lietuva un Slovākija 
grozītu tiesību aktus par lauksaimniecības zemes iegādi, pamatojoties uz to, ka tajos pārkāpts 
princips par kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību, pretējā gadījumā EK var 
pieņemt lēmumu vērsties pret šīm dalībvalstīm Eiropas Savienības (ES) Tiesā. EK paziņojumā 
norādījusi, ka 2003.gada Pievienošanās līgumā jaunajām dalībvalstīm paredzēts pārejas periods, 
kura laikā valstu noteikumus par lauksaimniecības zemes iegādi pieskaņot ES tiesību aktiem. Pēc 
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šo periodu beigām 2014.gadā Bulgārija, Ungārija, Latvija, Lietuva un Slovākija pieņēma jaunus 
tiesību aktus, kas reglamentē lauksaimniecības zemes iegādi. 
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/ek-pieprasa-latvijai-grozit-tiesibu-aktus-par-
lauksaimniecibas-zemes-iegadi-preteja-gadijuma-draudot-449959 

!
Arī nākotnē KLP atbalsts ir jāsaglabā kā kompensējoši ienākumi 
lauksaimniekiem 
Zemkopības ministrijas (ZM) parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis no 29. līdz 31. maijam 
piedalīsies neformālajā ES Lauksaimniecības ministru sanāksmē Nīderlandē, kur plānots sākt 
dalībvalstu diskusiju par tik svarīgu tēmu kā ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 
nākotne pēc 2020. gada. “Arī turpmāk mēs vienmēr uzsvērsim, ka jaunajā plānošanas periodā 
nepieciešams beidzot nodrošināt taisnīgus, godīgus un vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem 
ES lauksaimniekiem, t.sk. nākamajā budžeta plānošanas periodā Latvijas lauksaimniekiem 
nodrošinot vidējo ES tiešo maksājumu līmeni,” norāda ZM parlamentārais sekretārs Ringolds 
Arnītis. Viņš uzsver – pirms vispār sāk diskutēt par KLP nākotni, ir jāapspriež jautājums, kā šobrīd 
KLP nodrošina tās paredzēto mērķu sasniegšanu un kādas izmaiņas ir nepieciešamas, lai 
nodrošinātu mērķu sasniegšanu nākotnē. 
http://www.zm.gov.lv/presei/ari-nakotne-klp-atbalsts-ir-jasaglaba-ka-kompensejosi-ienakumi-
lauksai?id=5401 !!! !

LAD aktualitātes: !
Pieejams atbalsts mežsaimniecībai 
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 
pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" 
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/pieejams-atbalsts-mezsaimniecibai-626 !
Kā pieteikt atbalstam platības, kas ir sakoptas un kuras nav iekļautas lauku 
blokā?   
Lauksaimnieki atbalstam var pieteikt tās platības, kas ir sakoptas, bet šobrīd nav iekļautas blokā. 
LAD  ir sagatavojis skaidrojošu materiālu par to, kā pareizi veikt ārpus bloka zīmēšanu, lai 
lauksaimnieki pareizi pieteiktu platības un nepieļautu kļūdas. 
http://www.losp.lv/node/4005  !

 Infolapa_21_27.5.2016.  www.losp.lv
   

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/ek-pieprasa-latvijai-grozit-tiesibu-aktus-par-lauksaimniecibas-zemes-iegadi-preteja-gadijuma-draudot-449959
http://www.zm.gov.lv/presei/ari-nakotne-klp-atbalsts-ir-jasaglaba-ka-kompensejosi-ienakumi-lauksai?id=5401
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/pieejams-atbalsts-mezsaimniecibai-626


Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu var iesniegt līdz 15.jūnijam 
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) informē, ka kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu 
iesniegšanas termiņš LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā pagarināts līdz 15.jūnijam. EPS e-
pakalpojums „Mēslošanas plānu kopsavilkums” ir veidots kā serviss, kas klientiem palīdz noteikt 
cik daudz nepieciešams mēslot/nemēslot noteiktās apsaimniekotās platības, ņemot vērā daudzus 
faktorus (priekšaugs/augsne/plānotās ražas u.c). Tā mērķis ir nodrošināt mēslošanas plāna izveidi, 
optimāli izlietojot klientam pieejamos mēslošanas līdzekļus, ņemot vērā vēlamās ražas apjomu, 
barības elementu bilances saglabāšanu augsnē, kā arī attiecīgajos normatīvajos aktos izteiktās 
prasības. 
http://www.losp.lv/node/3993 !
1.jūnijs Beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts biškopības nozarei" 
15. jūlijā Beidzas pieteikšanās programmai "Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm"  !!
 !!! !

VAAD aktualitātes: !
Apkopojums par integrētajā augu audzēšanā lietojamiem augu aizsardzības līdzekļiem http://
noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/110-apkopojums-par-integretaja-augu-audzesana-
lietojamiem-augu-aizsardzibas-lidzekliem-aal !
Pa kultūraugiem:  http://noverojumi.vaad.gov.lv/integreta-audzesana/integretaja-augu-aizsardziba-
lietojamie-augu-aizsardzibas-lidzekli !!
Šobrīd, sezonai sākoties, jau parādījušies pirmie kaitēkļi un augu slimības. Kāda ir to izplatība, 
skatieties kartē un pievērsiet uzmanību kustīgajām lāsītē: 
http://noverojumi.vaad.gov.lv/karte  
Lauksaimniek, noskaties VAAD sagatavotu video par lauka novērojumiem un pierakstu veikšanu.  
https://www.youtube.com/watch?v=5nIm_skFgYw !
 !!!! !
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LDC aktualitātes: !
Uzmanību bišu saimju īpašniekiem! !
Bišu saimju īpašnieku ievērībai! 
Īpaši pievērst uzmanību tiem īpašniekiem, kuriem bites ir vairākās novietnēs (vietās, kur tiek 
turētas bišu saimes). 
Lūdzu ņemt vērā, ja pēc noziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu saimju skaitā kādā no 
novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā turat bites, tad norādot jaunu atskaites datumu ir 
obligāti jāaktualizē vēlreiz bišu saimju skaits visās novietnēs.  
Piemērs: 
Saimniecībā uz 01.05.2016 noziņotas bites: 
novietnē nr. 1 - 20 bišu saimes  
novietnē nr. 2 - 15 bišu  saimes 
  
Saimniecībā uz 20.05 2016  izmaiņās novietnē nr. 1 – 55 bišu saimes, tad jāziņo: 
novietnē nr. 1 – 55 bišu saimes  
novietnē nr. 2 - 15 bišu  saimes 
  
Saimniecībā uz 16.06.2016 reģistrēta jauna novietne nr. 3, kur 70 bišu saimes, tad jāziņo: 
novietnē nr. 1 – 55 bišu saimes  
novietnē nr. 2 - 15 bišu  saimes  
novietnē nr. 3-   70 bišu saimes !!!
Par kritušo dzīvnieku izslēgšanu 
Informējam, ja nobeigušies dzīvnieki tiek atdoti dzīvnieku savācējuzņēmumiem 
(Reneta,Baltic Trade), īpašniekam vai turētājam septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka 
nobeigšanās pašiem ir jāziņo datu centram par kritušajiem dzīvniekiem novietnē elektroniski 
vai papīra formā. 
Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS. 
________________________ 
Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  !!!

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
  

Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrība  
4. jūnijā 11:00 Dārzkopības vidusskolas salidojums  !
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Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes  
"Aitu dienas 2016" - 5. un 6.augustā zemnieku saimniecībā “Klimpas” http://www.losp.lv/node/
3989 !
Latvijas Melioratoru biedrības aktivitātes: 
10.06.2016 LMB kopā ar ZMNĪ organizē konferenci “Vide un meliorācija” Kurzemē. 
Kontaktinformācija: Ēriks Krēsliņš eriks.kreslins@lad.gov.lv  !
Lauku Ceļotājs aktivitātes: 
Piedāvājums bērniem un jauniešiem 
Tuvojoties pavasarim, skolu ekskursiju, projektu nedēļu un vasaras nometņu laikam, informējam, 
ka esam izveidojuši datubāzi mūsu mājas lapā: www.celotajs.lv/berni, kurā atradīsiet > 90 
saimniecības ar izzinošām, izklaidējošām programmām skolniekiem, > 20 maršrutus skolu 
ekskursijām un naktsmītnes vasaras nometnēm. http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/560 !
Biedrības „Latvijas Jauno zemnieku klubs” aktivitātes:   
30.05. pārstāvja dalība "Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas" sēdē. !
Siera klubs aktivitātes:  
31.maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma ttehnikuma opošajiem pavāriem un kondiroriem 
seminārs "Meistara diena" 
Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja Mob. +371 29487375  
e-pasts sieraklubs@inbox 

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 !
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Dokumenti saskaņošanai: !

Līdz 1.06.2016. „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei 
lauksaimniecības produkcijas ražošanai” http://www.losp.lv/node/3999 !!
Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 
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