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ZAUDĒJUMI MILJONOS. Piens un cūkas uz embargo upuraltāra (NRA.LV) 
Kopš Krievija pirms diviem gadiem noteica aizliegumu importēt noteiktus pārtikas produktus no 

Eiropas Savienības (ES), tajā skaitā arī Latvijas, mūsu valsts piensaimnieki un cūku audzētāji 

kopumā zaudējuši 156 miljonus eiro. Ja embargo tiek pagarināts vēl uz pusotru gadu, viņu kopējie 

zaudējumi varētu sasniegt pat 267 miljonus eiro. Lai stabilizētu situāciju piena nozarē, kas 

embargo radītās krīzes dēļ cietusi visvairāk, iespējams, pienam un tā produktiem tiks samazināts 

pievienotās vērtības nodoklis (PVN), savukārt zemniekiem tiks maksāts atbalsts par ražošanas 

pārtraukšanu vai sašaurināšanu uz laiku. 

http://nra.lv/latvija/177031-zaudejumi-miljonos-piens-un-cukas-uz-embargo-upuraltara.htm … 

 

 

Latvijā vidējā piena iepirkuma cena gada laikā sarūk par 18,6% ( TVnet)  
Latvijā vidējā piena iepirkuma cena šā gada maijā salīdzinājumā ar aprīli ir samazinājusies par 

3,8%, savukārt salīdzinājumā ar 2015.gada maiju tā sarukusi par 18,6%, liecina Latvijas 

Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) provizoriskie dati.  

http://financenet.tvnet.lv/nozares/614854latvija_videja_piena_iepirkuma_cena_gada_laika_saruk_

par_186 … 

 

Kartēšana par ES līdzekļiem šogad nenotiks (Latvijas Avīze) 
Ja bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) īpašnieki nākamgad grib pieteikt atbalstam ES nozīmes zālāju 

biotopu, par kuru ir augstāka atbalsta likme, viņiem kartēšana šogad jāveic par saviem līdzekļiem. 

No 2015. gada par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos atbalsts tiek maksāts atkarībā no 

zālāju ražības klases. No Lauku atbalsta dienestā (LAD) pieteiktajiem bioloģiski vērtīgajiem 

zālājiem lielākajai daļa nav veikta kartēšana un līdz ar to īpašnieki var saņemt tikai minimālo 

atbalsta likmi – 55 eiro/ha. 

http://www.la.lv/kartesana-par-es-lidzekliem-sogad-nenotiks/ 

 

Jo vairāk ēdīsim, jo ātrāk mainīsies klimats, brīdina vides pētnieki (Latvijas 

Avīze) 
Lauksaimniecība visā pasaulē saskaras ar daudziem izaicinājumiem, tomēr pati nopietnākā 

problēmas ir tās  ietekme uz klimata pārmaiņām, secināts Minesotas universitātes Vides institūta 

vides ziņojumā. Ņemot vērā pasaules iedzīvotāju skaita nemitīgo pieaugumu un līdz ar to arī 

pieaugošo nepieciešamību pēc pārtikas, pieaug arī globālās lauksaimniecības apjomi, kas savukārt 

palielina ietekmi uz vidi un vides aizsardzības izmaksas. Lauksaimniecība, mežu izciršana un citi 

zemes izmantošanas veidi rada aptuveni 20 procentus no visām siltumnīcas efekta gāzu emisijām. 

Tas ir vairāk nekā visas pasaules automašīnas, lidmašīnas un vilcieni kopā. Emisijas no 

lauksaimniecības un mežu izciršanas ir trīs reizes lielākas nekā emisijas no pasaules būvniecības 

nozares un tikpat lielas kā visas rūpniecības emisijas.  

 http://www.la.lv/jo-vairak-edisim-jo-atrak-mainisies-klima…/ … 

 

 

https://t.co/dOj8S0yGDE
http://financenet.tvnet.lv/nozares/614854latvija_videja_piena_iepirkuma_cena_gada_laika_saruk_par_186 …
http://financenet.tvnet.lv/nozares/614854latvija_videja_piena_iepirkuma_cena_gada_laika_saruk_par_186 …
http://www.la.lv/kartesana-par-es-lidzekliem-sogad-nenotiks/
http://www.la.lv/jo-vairak-edisim-jo-atrak-mainisies-klimats/
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Putins pagarina lauksaimniecības produktu importa embargo  
Krievijas prezidents Vladimirs Putins līdz 2017.gada beigām pagarinājis lauksaimniecības 

produktu importa embargo Eiropas Savienības un citām valstīm, kas noteikušas sankcijas pret 

Krieviju saistībā ar tās agresiju Ukrainā. 

Krievijas valdības oficiālajā portālā publicētajā Putina dekrētā teikts, ka embargo tiek pagarināts 

līdz 2017.gada 31.decembrim. 

http://financenet.tvnet.lv/zinas/614820putins_pagarina_lauksaimniecibas_produktu_importa_emb

argo 

 

Jānis Dūklavs aicina pārtikas mazumtirdzniecības veikalu ķēdes kļūt 

lojālākām pret Latvijā ražoto pārtiku 
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ticies ar Latvijas lielo pārtikas mazumtirdzniecības veikalu 

ķēžu vadību, lai spriestu par iespējām palielināt Latvijā ražotās piena produkcijas pārdošanas 

apjomus vietējā tirgū, kas ir viens no veidiem, kā uzlabot situāciju piena ražošanas nozarē. 

http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-aicina-partikas-mazumtirdzniecibas-veikalu-kedes-

klut-lo?id=5464 

 

 

Samazinot SEG, varam iešaut sev kājā (Latvijas avīze) 
Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšana pēc 2020. gada varētu izrādīties ciets rieksts. 

Paredzams, ka tas nebūs viegli nevienai ES dalībvalstij, īpaši tāpēc, ka katrai ir atšķirīgi gan 

klimatiskie, gan sociālekonomiskie apstākļi. Tāpēc SEG samazināšana būs sarežģītāka, nekā EK 

deklarējusi. Arī Latvija šobrīd nespēj definēt pasākumus, kuri jau pēc 2020. gada dotu SEG 

samazinājumu. Klimata un enerģētikas politikas paredz, ka no 2020. līdz 2030. gadam visu ES 

dalībvalstu SEG emisiju apjoms jāsamazina vismaz par 30% , salīdzinot ar 2005. gadu. 

http://www.la.lv/samazinot-seg-varam-iesaut-sev-kaja/ 

 

No trušiem pie pīlēm un aitām (Latvijas avīze)  
“Nākotnē trušu būs mazāk, uzsvars būs uz ūdensputniem un aitkopību!” Tā par iecerēm stāsta 

Baltijā vienas no lielākajām trušu audzētavām z/s “Sveķi” saimniece Dzintra Karavaičuka. Trušu 

audzēšana esot kļuvusi ļoti dārga, līdz ar to nolemts pamainīt akcentus saimniekošanā. Pašreiz 

trušu skaits ir ap tūkstoš, bet salīdzinājumam – senāk bijuši pat pieci tūkstoši. Garaušus visvairāk 

brauc lūkot ļaudis no citiem novadiem, taču Lieldienās pasākumu labprāt apmeklē vietējie 

iedzīvotāji. “Sveķos” galvenokārt audzē Kalifornijas šķirnes trušus, kas domāti gaļas iegūšanai, 

bet būrīšos var apskatīt Reksa, Auntrušus, arī trejkrāsas garaušus. 

 http://www.la.lv/no-trusiem-pie-pilem-un-aitam/ … 

 

Jānis Dūklavs: šobrīd svarīgākais lēmums ir par tiešu finansiālu atbalstu 

lauksaimniekiem piena un cūkkopības nozarēs 
27. jūnijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Luksemburgā piedalījās kārtējā ES 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē, kurā turpināja uzstāt uz 

nepieciešamību ES sniegt tiešu finansiālo atbalstu grūtībās nonākušajām Latvijas piena ražošanas 

un cūkkopības nozarēm pēc Krievijas embargo ieviešanas. 

http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-sobrid-svarigakais-lemums-ir-par-tiesu-finansialu-

atbals?id=5465 

http://financenet.tvnet.lv/zinas/614820-putins_pagarina_lauksaimniecibas_produktu_importa_embargo
http://financenet.tvnet.lv/zinas/614820-putins_pagarina_lauksaimniecibas_produktu_importa_embargo
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-aicina-partikas-mazumtirdzniecibas-veikalu-kedes-klut-lo?id=5464
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-aicina-partikas-mazumtirdzniecibas-veikalu-kedes-klut-lo?id=5464
http://www.la.lv/samazinot-seg-varam-iesaut-sev-kaja/
https://t.co/yP573xpKL8
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-sobrid-svarigakais-lemums-ir-par-tiesu-finansialu-atbals?id=5465
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-sobrid-svarigakais-lemums-ir-par-tiesu-finansialu-atbals?id=5465
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Starp kadiķiem zied orhidejas. “Drubazu” saimnieki dalās bioloģisko zālāju 

kopšanas pieredzē (Latvijas avīze) 
“Lauku atbalsta dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes izpratnes par bioloģiski vērtīgajiem 

zālājiem bieži vien atšķiras, un šajās domstarpībās cieš zālāju apsaimniekotāji,” secinājuši Ģirts un 

Andris Dzērves, “Drubazu” saimnieki. Viņi jau gandrīz 25 gadus apsaimnieko 22,7 ha bioloģiski 

vērtīgos zālājus Abavas ielejā pie Sabiles. 

http://www.la.lv/starp-kadikiem-zied-orhidejas-drubazas/ 

 

Biotopi – cinītis zem liela vezuma (Latvijas avīze) 
Biotopu inventarizācijas trūkums privātajos mežos ir kā izkapts, kas karājas virs meža nozares un 

visas Latvijas ekonomikas. Visā pasaulē enerģētiskās koksnes patēriņš aug, jo cilvēki vēlas 

izmantot videi draudzīgus risinājumus – pāriet no fosilā kurināmā uz atjaunojamo. Tāpēc šķeldas 

ražotājiem ir liels potenciāls, jo šķelda ir lētākā izejviela industriāla apjoma enerģijas ražošanā. 

Tie, kas to ir sapratuši pirmie, iekaro tirgu, noslēdz liela apjoma izdevīgus piegādes līgumus. 

http://www.la.lv/biotopi-cinitis-zem-liela-vezuma/ … 

 
EP aicina rīkoties, lai palīdzētu lauksaimniekiem cīnīties pret netaisnīgu 

tirdzniecības praksi 
EP otrdien pieņemtajā rezolūcijā prasa Eiropas Komisijai ierosināt tiesību aktus pret negodīgu 

tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē, lai nodrošinātu taisnīgus ienākumus lauksaimniekiem 

un plašu izvēli patērētājiem. Ar likumu jānodrošina taisnīgas un pārredzamas attiecības starp 

pārtikas ražotājiem, piegādātājiem un izplatītājiem. Taisnīga tirdzniecība varētu novērst arī 

pārprodukciju un pārtikas izšķērdēšanu, viņi saka. 

http://www.losp.lv/node/4021 

 
Graudaugu nozarē piemēros PVN apgrieztās maksāšanas kārtību  
No šī gada 1.jūlija nepārstrādātu graudaugu un tehnisko kultūru, tostarp eļļas augu sēklu, 

piegādēm piemēros tā saucamo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apgrieztās maksāšanas 

kārtību. To paredz grozījumi PVN likumā, ko Saeima ceturtdien, 16.jūnijā, pieņēma galīgajā 

lasījumā.  Izmaiņas paredz, ka nodokli par graudaugu – kviešu, rudzu, miežu, auzu, kukurūzas, 

griķu, tritikāles, sojas pupu, linsēklu, rapšu vai ripšu sēklu – piegādēm, kā arī šo preču maisījumu 

un sēklu piegādēm valsts budžetā turpmāk maksā preču saņēmējs. Šādu kārtību varēs piemērot 

tikai tad, ja abi darījuma partneri ir reģistrēti kā PVN maksātāji.  

http://www.llka.lv/aktualitates/graudaugu-nozare-piemeros-pvn-apgrieztas-maksasanas-

kartibu/2926/ 

 

Kā top?: Biezpiens Jaunpils pienotavā 
Uzņēmums savu darbību sāka 1912. gadā, kad tika dibināta viena no pirmajām piensaimnieku 

sabiedrībām Latvijā – Jaunpils piensaimnieku biedrība. Tajā pašā gadā tika uzcelta pirmā 

pienotavas ēka. Šīs biedrības galvenā ražotā produkcija bija eksportsviests, siers un tehniskais 

biezpiens. 

http://www.db.lv/foto-video/ka-top-biezpiens-jaunpils-pienotava-

451313?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_main&utm_medium=articlename 

 

http://www.la.lv/starp-kadikiem-zied-orhidejas-drubazas/
http://www.la.lv/biotopi-cinitis-zem-liela-vezuma/
http://www.losp.lv/node/4021
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=594/Lp12
http://www.llka.lv/aktualitates/graudaugu-nozare-piemeros-pvn-apgrieztas-maksasanas-kartibu/2926/
http://www.llka.lv/aktualitates/graudaugu-nozare-piemeros-pvn-apgrieztas-maksasanas-kartibu/2926/
http://www.db.lv/foto-video/ka-top-biezpiens-jaunpils-pienotava-451313
http://www.db.lv/foto-video/ka-top-biezpiens-jaunpils-pienotava-451313?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_main&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/foto-video/ka-top-biezpiens-jaunpils-pienotava-451313?utm_campaign=article_title&utm_source=startpage_main&utm_medium=articlename
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Piena ražotāju ieņēmumi līdz nākamā gada beigām varētu samazināties par 

233 milj. eiro  (Dienas bizness) 
Laikā kopš Krievijas importa embargo noteikšanas kopējais produktu eksporta no Latvijas 

samazinājums līdz pagājuša gada beigām veido 205,6 milj. eiro, tādas aplēses veikusi Zemkopības 

ministrija (ZM), kura valdība sēdē iepazīstināja ar informatīvo ziņojumu par situāciju piena, 

cūkgaļas un zivsaimniecības nozarē Latvijā saistībā ar nelabvēlīgiem tirgus apstākļiem. 

http://www.db.lv/razosana/piena-razotaju-ienemumi-lidz-nakama-gada-beigam-varetu-

samazinaties-par-233-milj-eiro-

451078?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=a

rticlename 

 
Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar 

mikroshēmu 
Lai atvieglotu finansiālo slogu suņu īpašniekiem, kuru finansiālās iespējas ir ierobežotas, valdība 

otrdien, 28.jūnijā, pieņēma grozījumus noteikumos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 

kārtību. Grozījumi noteic, ka termiņš obligātajai suņu apzīmēšanai ar mikroshēmu jeb un 

reģistrācijai Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē tiek pārcelts no 2016.gada 1.jūlija uz 

2017.gada 1.janvāri. 

http://www.zm.gov.lv/presei/lidz-2017-gada-1-janvarim-atcelts-termins-obligatai-sunu-

apzimesana-ar?id=5466 

 

Latvijas zemes fonds pirmajā darbības gadā iegādājies 1400 hektāru zemes 

(Dienas bizness)  
Latvijas zemes fonds, kura pārvaldītājs ir Attīstības finanšu institūcija Altum, pirmā darbības gada 

laikā no zemju īpašniekiem iegādājies 1400 hektāru zemes par 3,4 miljoniem eiro ar mērķi tos 

saglabāt un atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā, informē Altum pārstāvji. Latvijas zemes fonds 

darbību uzsāka 2015.gada 1.jūlijā. Īpašumi ir iegādāti visos Latvijas reģionos, un lielākais 

īpašumu skaits iegādāts Zemgalē – 30 īpašumi ar kopējo platību 690 hektāri. Vidzemē Zemes 

fonds iegādājies 15 īpašumus ar kopējo platību 257 hektāri, Rīgas reģionā – 12 īpašumus ar 

kopējo platību 114 hektāri, Latgalē – 11 īpašumus (142 hektāri), Kurzemē – 10 īpašumus (197 

hektāri).  

http://www.db.lv/ipasums/latvijas-zemes-fonds-pirmaja-darbibas-gada-iegadajies-1400-hektaru-

zemes-

451419?utm_campaign=box_jaunakaszinas&utm_source=startpage_kolonnab_top&utm_medium

=articlename … 

 

Zemes iegādes kreditēšanas programmā lauksaimnieki jau iegādājušies 22 

tūkstošus ha lauksaimniecības zemes 
Lauksaimnieki joprojām ļoti aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmas piedāvāto 

iespēju ar pazeminātiem aizdevuma procentiem iegādāties ražošanai lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi. Četru gadu laikā, kopš zemes kreditēšanas programma ir ieviesta, zemnieki, izmantojot 

programmas piedāvāto iespēju, lauksaimnieciskajai ražošanai ir iegādājušies jau 22,6 tūkstošus ha 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Šā gada 31. maijā jau bija apstiprināts 941 aizdevums par 

kopējo summu 47,246 miljoni eiro. 

http://www.db.lv/razosana/piena-razotaju-ienemumi-lidz-nakama-gada-beigam-varetu-samazinaties-par-233-milj-eiro-451078
http://www.db.lv/razosana/piena-razotaju-ienemumi-lidz-nakama-gada-beigam-varetu-samazinaties-par-233-milj-eiro-451078
http://www.db.lv/razosana/piena-razotaju-ienemumi-lidz-nakama-gada-beigam-varetu-samazinaties-par-233-milj-eiro-451078?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/piena-razotaju-ienemumi-lidz-nakama-gada-beigam-varetu-samazinaties-par-233-milj-eiro-451078?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/piena-razotaju-ienemumi-lidz-nakama-gada-beigam-varetu-samazinaties-par-233-milj-eiro-451078?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/piena-razotaju-ienemumi-lidz-nakama-gada-beigam-varetu-samazinaties-par-233-milj-eiro-451078?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.zm.gov.lv/presei/lidz-2017-gada-1-janvarim-atcelts-termins-obligatai-sunu-apzimesana-ar?id=5466
http://www.zm.gov.lv/presei/lidz-2017-gada-1-janvarim-atcelts-termins-obligatai-sunu-apzimesana-ar?id=5466
https://t.co/xUgeXKgi1p
https://t.co/xUgeXKgi1p
https://t.co/xUgeXKgi1p
https://t.co/xUgeXKgi1p
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http://www.zm.gov.lv/presei/zemes-iegades-kreditesanas-programma-lauksaimnieki-jau-

iegadajusies-22?id=5434 

 
PB: Latvijai ir iespēja palielināt nodokļu ieņēmumus, taču jāpieņem grūti 

lēmumi  (Dienas bizness)  
Latvijai ir iespēja palielināt nodokļu ieņēmumus, taču tādā gadījumā ir jāpieņem grūti lēmumi un 

nepieciešamas būtiskas izmaiņas nodokļu sistēmā, secinājuši Pasaules Bankas (PB) eksperti. 

Nodokļu ieņēmumus Latvijā var paaugstināt, īstenojot vairākus soļus, proti, paplašinot nodokļu 

bāzi, paaugstinot nodokļu likmes un samazinot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, teikts 

aģentūras LETA rīcībā esošajā PB ekonomistu prezentācijā, ar ko pagājušajā nedēļā Rīgā tika 

iepazīstināti politiķi un eksperti. 

http://www.db.lv/finanses/pb-latvijai-ir-iespeja-palielinat-nodoklu-ienemumus-tacu-japienem-

gruti-lemumi-451081?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 
Precizēti lauksaimnieciskās produkcijas integrētās audzēšanas, uzglabāšanas 

un marķēšanas nosacījumi  
Zemkopības ministrija ir precizējusi lauksaimnieciskās produkcijas integrētās audzēšanas, 

uzglabāšanas un marķēšanas nosacījumus, un valdība otrdien, 14.jūnijā, grozījumus apstiprināja.  

Precizējumi noteic, ka lauksaimniecības produkcijas audzētājam, ja viņš vēlas uzsākt 

lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu un vēlas tikt iekļauts Lauksaimniecības produktu 

integrētās audzēšanas reģistrā, jāaizpilda iesniegums un jāiesniedz tas Valsts augu aizsardzības 

dienestā līdz 22.maijam – tam pašam datumam, kad iesniedzams pieteikums Eiropas Savienības 

tiešā atbalsta maksājumiem Lauku atbalsta dienestā. Tātad turpmāk audzētājiem nebūs jāatceras 

divi dažādi iesniegumu iesniegšanas datumi.  

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/precizeti-lauksaimnieciskas-produkcijas-

integretas-audzesanas-uzglabas?id=5440 

 
Nodrošinās sēklas iepakojuma oficiālo etiķešu drošību un sēklas materiāla 

izsekojamību  
14.jūnijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus labības sēklaudzēšanas un 

sēklu tirdzniecības noteikumos. 

 Grozījumi noteic, ka sēklu iepakojumu oficiālajās etiķetēs no 2017. gada 1. aprīļa jānorāda 

oficiāli piešķirtais sērijas numurs. Lai norādītu sērijas numuru, nepieciešams veikt izmaiņas 

Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas (KUVIS) sēklu etiķešu modulī, izveidojot 

etiķešu numerācijas sistēmu un piešķirot etiķetei unikālu numuru atkarībā no auga sugas, šķirnes, 

kategorijas un ražas gada, kā arī izmaiņas etiķešu drukāšanas termoprintera etiķešu uzdrukas 

programmā. Tādējādi nodrošinās sēklas materiāla izsekojamību un etiķešu izsniegšanas, 

izplatīšanas un izmantošanas kontroli.  

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/nodrosinas-seklas-iepakojuma-oficialo-

etikesu-drosibu-un-seklas-materi?id=5441 

 

Mana pieredze: Rūpējas par ogu reputāciju  (Dienas bizness) 
Gita un Agnis Ratnieki pēc vairākiem Lielbritānijā pavadītiem gadiem atgriezušies Latvijā, lai 

izveidotu savu saimniecību un nodotos zemeņu audzēšanai, otrdien raksta laikraksts Dienas 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemes-iegades-kreditesanas-programma-lauksaimnieki-jau-iegadajusies-22?id=5434
http://www.zm.gov.lv/presei/zemes-iegades-kreditesanas-programma-lauksaimnieki-jau-iegadajusies-22?id=5434
http://www.db.lv/finanses/pb-latvijai-ir-iespeja-palielinat-nodoklu-ienemumus-tacu-japienem-gruti-lemumi-451081
http://www.db.lv/finanses/pb-latvijai-ir-iespeja-palielinat-nodoklu-ienemumus-tacu-japienem-gruti-lemumi-451081
http://www.db.lv/finanses/pb-latvijai-ir-iespeja-palielinat-nodoklu-ienemumus-tacu-japienem-gruti-lemumi-451081?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/finanses/pb-latvijai-ir-iespeja-palielinat-nodoklu-ienemumus-tacu-japienem-gruti-lemumi-451081?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/precizeti-lauksaimnieciskas-produkcijas-integretas-audzesanas-uzglabas?id=5440
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/precizeti-lauksaimnieciskas-produkcijas-integretas-audzesanas-uzglabas?id=5440
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/nodrosinas-seklas-iepakojuma-oficialo-etikesu-drosibu-un-seklas-materi?id=5441
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/nodrosinas-seklas-iepakojuma-oficialo-etikesu-drosibu-un-seklas-materi?id=5441
http://www.db.lv/mazais-bizness/mana-pieredze-rupejas-par-ogu-reputaciju-450738
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Bizness. Sešus gadus tagadējie Jaunsvirlaukas pagasta Vībotņu saimnieki lasījuši zemenes 

Anglijā. Tur nopelnījuši naudu, lai iegādātos vecas lauku mājas Latvijā un uzceltu siltumnīcas. 

Ratnieki iegādājušies 1923.gadā būvētu ēka, kas celta uz zemes, kas pēc I pasaules kara dalīta 

strēlniekiem. Viņiem pašlaik pieder 3,3 ha zemes un 3 ha mežs.  

http://www.db.lv/mazais-bizness/mana-pieredze-rupejas-par-ogu-reputaciju-

450738?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 
Biodrošības pasākumi cūku novietnēs vasarā  
 Ņemot vērā to, ka 2015. gadā Latvijā mājas cūkām tika konstatēta saslimšana ar Āfrikas cūku 

mēri, kā arī, to, ka šīs slimības izplatībā liela loma ir cilvēkam, Zemkopības ministrija atgādina un 

iesaka ievērot pastiprinātus biodrošības pasākumus, gan dodoties kopt dzīvniekus, gan dodoties 

mežā ogot, sēņot vai medīt.  

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/biodrosibas-pasakumi-cuku-novietnes-vasara-

?id=5439 

 
Precizē meža inventarizācijas veikšanas kārtību 
21. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu 

meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra (MVR) informācijas aprites jomā. Noteikumi 

sagatavoti, lai precizētu meža inventarizācijas saturu un kārtību, kā arī gadījumus, kad veicama 

atkārtota meža inventarizācija. Tāpat jaunie noteikumi paredz MVR uzturēšanas un meža 

inventarizācijas datu aktualizācijas kārtību, kā arī Valsts meža dienestam (VMD) iesniedzamo 

informāciju. 

http://www.zm.gov.lv/presei/precize-meza-inventarizacijas-veiksanas-kartibu?id=5457 

 

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā zvejas un akvakultūras produktu 

apstrādei 
21. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, 

kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam 

“Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai zvejas 

produktu apstrādes uzņēmumiem projektu īstenošanai nodrošinātu atbalsta apmēru, kas atbilst to 

darbības kapacitātei un ekonomiskajiem rādītājiem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-zvejas-un-akvakulturas-

produktu?id=5458 

 

ES dalībvalstis būs tiesīgas marķēt ar ES logotipu visus bioloģiskās 

lauksaimniecības dzīvniekus  
Lai veicinātu nozares ilgtspējību, valdība otrdien, 21.jūnijā, apstiprināja grozījumus dzīvnieku un 

no tiem iegūto produktu aprites kārtībā, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos 

tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību.  

http://www.zm.gov.lv/presei/es-dalibvalstis-bus-tiesigas-market-ar-es-logotipu-visus-biologiskas-

l?id=5454 

 

 
 

http://www.db.lv/mazais-bizness/mana-pieredze-rupejas-par-ogu-reputaciju-450738?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/mazais-bizness/mana-pieredze-rupejas-par-ogu-reputaciju-450738?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/biodrosibas-pasakumi-cuku-novietnes-vasara-?id=5439
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/biodrosibas-pasakumi-cuku-novietnes-vasara-?id=5439
http://www.zm.gov.lv/presei/precize-meza-inventarizacijas-veiksanas-kartibu?id=5457
http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-zvejas-un-akvakulturas-produktu?id=5458
http://www.zm.gov.lv/presei/izmainas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-zvejas-un-akvakulturas-produktu?id=5458
http://www.zm.gov.lv/presei/es-dalibvalstis-bus-tiesigas-market-ar-es-logotipu-visus-biologiskas-l?id=5454
http://www.zm.gov.lv/presei/es-dalibvalstis-bus-tiesigas-market-ar-es-logotipu-visus-biologiskas-l?id=5454
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LAD aktualitātes: 

Lauksaimniekiem piešķirti 75 procenti dīzeļdegvielas par atbilstošās platības 

hektāru  

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 75 

procentu apmērā no kopējā daudzuma 2016./2017.saimnieciskajam gadam par atbilstošās 

platības hektāru piešķirta marķētā dīzeļdegviela, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa 

likmi. 

http://www.losp.lv/node/4042 

 

 

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 24.augustam izsludina 

projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" 

apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem". 

 

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī 

tūrisma aktivitātēm  
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 11. jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu 

iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 

darbību radīšanā un attīstīšanā". 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību 

lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus 

ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.  

http://www.losp.lv/node/4022 

 

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 

 

http://www.losp.lv/node/4042
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-1-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-223
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276
http://www.losp.lv/node/4022
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/parejas-posma-valsts-atbalsts-par-aitu-matem-67
http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/110-apkopojums-par-integretaja-augu-audzesana-lietojamiem-augu-aizsardzibas-lidzekliem-aal
http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/110-apkopojums-par-integretaja-augu-audzesana-lietojamiem-augu-aizsardzibas-lidzekliem-aal
http://noverojumi.vaad.gov.lv/integreta-audzesana/integretaja-augu-aizsardziba-lietojamie-augu-aizsardzibas-lidzekli
http://noverojumi.vaad.gov.lv/integreta-audzesana/integretaja-augu-aizsardziba-lietojamie-augu-aizsardzibas-lidzekli
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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 

 

 

 

 

 

 

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.  

http://noverojumi.vaad.gov.lv/karte
https://www.youtube.com/watch?v=5nIm_skFgYw
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 

  

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:  
2. jūlijā dosimies uz Cēsīm, uz sarunu festivālu LAMPA, kur BioLoģiski! "siltumnīcā" Cēsu pils 

parkā gaidīsim ar sarunām par pārtiku un bioloģiskās pārtikas degustācijām.  

Visa informācija par pasākumu biologiski.lv mājas lapā http://biologiski.lv/zinas/biologiski-dodas-

uz-sarunu-festivalu-lampa 

 

Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 
23.07. plkst. 16:00  JZK  atvērtā valdes sēde Vidzemes pusē, Smiltenes nov. Z/s "Vaczilakši"  

 

Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes: 
LZF organizē mājražotāju semināru 4.jūlijā ZM 2.stāva zālē. Piedalīsies: ZM Veterinārā un 

pārtikas departamenta, PVD, VID un LLKC pārstāvji.  Seminārā paredzēts iepazīstināt 

mājražotājus ar šobrīd spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, kā arī informēt par plānotajām 

izmaiņām normatīvajos aktos un sniegt atbildes uz mājražotāju jautājumiem. Seminārs notiks 

Zemkopības ministrijā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva zālē no pulksten 10.00. 

 

Latvijas Agronomu biedrības aktivitātes:  
Latvijas Agronomu biedrības valde aicina biedrus uz LAB 25. KONGRESU 

Latvijas Agronomu biedrības 25. kongress notiks 2016. gada 5. jūlijā  

Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrā Priekuļos, Zinātnes ielā 2. 

http://agronomi.lv/index.php 

 

 

Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes  
"Aitu dienas 2016" - 5. un 6.augustā zemnieku saimniecībā “Klimpas” 

http://www.losp.lv/node/3989 

 

Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju asociācijas aktivitātes: 

Vecauce 7.jūlijā aicina piensaimniekus "Mēs par pienu" 

Pasākums piensaimniekiem “Mēs par pienu” notiks 2016.gada 7.jūlijā Vecaucē 

Piensaimniekiem būs tikšanās ar labi zināmu uzņēmumu pārstāvjiem viņu stendos, kas ļaus 

papildināt teorētiskās un praktiskās zināšanas par to, kā pareizāk un ekonomiskāk izmantot esošās 

iekārtas. Pasākumā aicinātie speciālisti sniegs informāciju par pilnu dzīvnieka dzīves ciklu no tā 

vecāku pārojuma plānošanas brīža, dzīvnieka piedzimšanas, produktīvā mūža un līdz pat tā 

eksportēšanai vai nokaušanai. Stendos varēs vērot praktiskus demonstrējumus un saņemt atbildes 

par piena liellopu audzēšanu un piena ražošanu. Pasākuma dalībnieki varēs apskatīt LLU MPS 

http://www.festivalslampa.lv/
http://biologiski.lv/
http://biologiski.lv/zinas/biologiski-dodas-uz-sarunu-festivalu-lampa
http://biologiski.lv/zinas/biologiski-dodas-uz-sarunu-festivalu-lampa
http://agronomi.lv/index.php
https://t.co/HTqz3cg4Kh
http://www.ldc.gov.lv/upload/doc/mes_par_pienu.pdf
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“Vecauce” izaudzētās grūsnās dažādu šķirņu teles. Vairāk informācijas pa tālruni 29456689 vai e-

pastā inarakanska@inbox.lv 

 

 
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes:  

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju- eksperimentu  skates norises grafiks 2016.gadam. 

Tuvākās skates 

 

 4.jūlijā plkst.10os SIA " Pūres dārzkopības pētījumu centrs" Dr.agr. Jānis Lepsis - valdes 

priekšsēdētājs.mob.26336070 

 4.jūlijā plkst.13os Stendes pētniecības centrs, Dr.agr.Inga Jansone- direktore. 

mob.26360266 

 6.jūlijā plkst.11os - LLU SIA MPS " Vecauce" Indulis Ieviņš- direktors, mob.29457307 

 11.jūlijā plkst. 11os - Priekuļu pētniecības centrs, Dr. Arta Kronberga- direktore. 

mob.26162194 

 12.jūlijā plkst. 11.os - Dārzkopības institūts –Mg.ocs.Mg.sc.soc. Inese Ebele- direktore., 

mob.29466525 

 14.jūlijā plkst.10.os - Lauku dienas " Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs" - piedalās 

firmas, ražotāji, zemnieku saimniecības, tirgotāji, Dr.agr. Veneranda Stramkale- direktore., 

mob.29465004 

 15.jūlijā plkst.11os - SIA " Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs", Dr.agr. Veneranda 

Stramkale- direktore. mob.29465004 

 20.jūlijā plkst.11os-  SIA " Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs", 

Mg.lauks.Regīna Rancāne- direktore., mob.26551272 

 22.jūlijā plkst.11os - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts " 

BIOR" Dr.med.vet.Ph.D Aivars Bērziņš- direktors., mob. 28638292 

 3.novembrī plkst.14os - Skates- konkursa godalgoto vietu paziņošana, apbalvošana LLU 

SIA MPS " Vecauce"  ražas svētkos   " Vecauce 2016" Dr.agr.Dainis Lapiņš- LLMZS 

Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs, LLZI Direktoru padomes valdes loceklis. 

mob.29279269 

 

 

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 

 

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; 

mailto:inarakanska@inbox.lv
http://www.celotajs.lv/lv/c/accomm/youths
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/560
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- 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 

 

 

 
 

 

 

 

Dokumenti saskaņošanai: 

 

 
Līdz 14.07.2016. “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu 

apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam” http://www.losp.lv/node/4047  
 
 

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv  
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