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INFOLAPA Nr. 40 

 

LOSP: Manipulējot ar faktiem vēlas likvidēt nozīmīgu tautsaimniecības nozari 

Pamatojoties uz to, ka šodien Saeimā tika iesniegti portālā "manabalss.lv" savāktie 10 000 

Latvijas pilsoņu parakstu par sabiedrības iniciatīvu saistībā ar kažokzvēru audzēšanas 

aizliegumu Latvijā, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) izsaka atbalstu 

nozares turpmākai pastāvēšanai un attīstībai Latvijā. 

http://www.losp.lv/node/2936 

 

Zemes iegādes programmā lauksaimniekiem piešķirti aizdevumi 24,5 miljonu 

eiro vērtībā 

 
Zemkopības ministrija informē, ka VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 30. 

novembrim ir pieņēmusi lēmumu par 492 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 24,5 miljonu 

eiro vērtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas 

ražošanai. Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 12 957 hektārus 

lauksaimniecības zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 1985 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-24-5-miljo?id=3907 

 

Konference „Latvijas piensaimniecība kā konkurētspējīga tautsaimniecības 

nozare” 

Lai diskutētu par Latvijas piena nozares attīstības perspektīvām, jauniem izaicinājumiem un 

iespējām Krievijas krīzes kontekstā, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) š.g. 

11.decembrī rīko konferenci „„Latvijas piensaimniecība kā konkurētspējīga tautsaimniecības 

nozare”, uz kuru aicināti piena kooperatīvu pārstāvji, kā arī piensaimnieki no visas Latvijas.  

http://www.losp.lv/node/2935 

 

Sals ziemājiem nav kaitējis, šīs sezonas ražai cena provizoriski nosedz 

pašizmaksu 

Iveta Tomsone, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) 

 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības ekspertu veiktie apsekojumi 

liecina, ka ziemāju stāvoklis visā valstī vērtējams kā vidēji labs. Aizvadīto sezonu LLKC eksperti 

novērtē kā smagu, taču norāda - graudu cena pēc provizoriskiem aprēķiniem ir augstāka par 

pašizmaksu. 

http://www.losp.lv/node/2936
http://www.zm.gov.lv/presei/zemes-iegades-programma-lauksaimniekiem-pieskirti-aizdevumi-24-5-miljo?id=3907
http://www.zm.gov.lv/presei/zemes-iegades-programma-lauksaimniekiem-pieskirti-aizdevumi-24-5-miljo?id=3907
http://www.losp.lv/node/2935
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Šis rudens ziemāju sējai nebija tik labvēlīgs kā pērnais, tādēļ daudzās saimniecībās septembra 

lietavu dēļ graudaugus neizdevās iesēt laicīgi - līdz 20.septembrim. Līdz ar to ir sējumi, kas nav 

paguvuši labi attīstīties, taču, ja ziema nebūs pārāk barga, topošai ražai tas nekaitēs. 

Oskars Balodis, LLKC Augkopības nodaļas vadītājs, agronoms: "Šogad ziemāju sēju daudzās 

saimniecībās aizkavēja vēlā vasarāju novākšana, tādēļ būtu gribējies, ka ziemas kviešu sējumi būtu 

labāk sacerojuši, kas dotu pamatu labākām ražām ." 

Oskars Balodis norāda, ka vasarāju vēlākas novākšanas dēļ daļa saimniecību nepaguva iesēt ziemas 

rapšus tādās platībās, kā bija plānojušas. LLKC prognozē, ka kopumā valstī šoruden apsētās ziemas 

rapša platības būs vismaz par 20% mazākas nekā pērn. Atgādināsim, ka ziemas rapsis Latvijā ir 

viens no ekonomiski ienesīgākajiem kultūraugiem. 

Aizvadīto graudu sezonu LLKC eksperti vērtē kā smagu - 2013./2014.gada ziemas kailsala dēļ bija 

jāpārsēj 70-80% ziemas rapšu un 60-70% ziemas graudaugu. Pārsēšanas izmaksas vidēji veidoja 

100 eiro uz ha, neskaitot 2013.gadā ziemāju sējā ieguldīto. Pozitīvi, ka vasarāju ražas šogad bija 

izcilas, taču ražas novākšanas laiks bija sarežģīts - lielais nokrišņu daudzums aizkavēja graudaugu 

novākšanu un līdz ar to graudu kvalitāte pasliktinājās, nācās kult izteikti mitrus graudus, kas 

palielināja graudu kaltēšanas izmaksas. 

Izvērtējot izmaksas un ieņēmumus, LLKC pēc provizoriskiem aprēķiniem secina, ka graudu cenas 

šajā sezonā nav zem pašizmaksas. Jāatgādina, ka iepriekšējos trijos gados graudu cenas bija 

rekordaugstas. Šobrīd graudu cenai ir tendence nedaudz pakāpties, bet joprojām cenas svārstības ir 

ļoti grūti prognozējamas. 

Ar finansiālām grūtībām saskaras tās saimniecības, kas nebija laukus apdrošinājušas pret 

ziemošanas risku. Jāatceras, ka arī šogad katram lauksaimniekam bija iespēja laukus apdrošināt, 

turklāt valsts atbalsts sedz 50% no apdrošināšanas polises kopējām izmaksām 

 

Āfrikas cūku mēra apkarošanai IeM piešķir 78 736 eiro ( LETA) 
 

Valdība atbalstīja 78 736 eiro piešķiršanu Iekšlietu ministrijai (IeM), lai segtu izdevumus saistībā ar 

Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumiem. 

Nauda piešķirta no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 10 453 eiro paredzēti Valsts policijai, bet 

68 283 eiro - Valsts robežsardzei. 

Piešķirtie finanšu līdzekļi tiks izlietoti, lai segtu izdevumus par laiku no 1.septembra līdz 

27.oktobrim. 

Valsts policija Āfrikas cūku mēra apkarošanā izveidoja kontrolposteņus, kā arī pastiprināti 

kontrolēja transportlīdzekļus, lai veiktu mājas cūku, mežacūku un to produktu pārvadājumu 

pārbaudes. 

Savukārt Valsts robežsardze palielināja transportlīdzekļu un personāla noslodzi cūku un to produktu 

pārvadājumu kontroles nodrošināšanai. Saistībā ar to ir pieaugusi transportlīdzekļu nolietojuma 

pakāpe, autotransporta remonta izdevumi, degvielas izmaksas un amatpersonu nostrādāto 

virsstundu un nakts stundu skaits. 
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Lauku tīkla aktivitātes: 

 

Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Demonstrējumi lauku saimniecībās” ietvaros LLKC 2014.gadā 

realizējis saimniecībās izmēģinājumu un demonstrējumu ierīkošanu augkopībā (kviešu, rapša, 

kukurūzas, lauka pupu u.c. sējumos). Esiet laipni aicināti ar iegūtiem rezultātiem iepazīties 

noslēguma seminārā. “Demonstrējumi lauku saimniecībās augkopībā” š.g. 11.decembrī pl.10.00 

Ozolniekos. http://www.losp.lv/node/2931 

 

Iedzīvotāju sanāksmes 

Alojas novada dome organizē IEDZĪVOTĀJU SANĀKSMES: 8.decembrī plkst. 17 30 - Puikulē, 

Sabiedriskā centra zālē; 10. decembrī plkst. 16 00 - Staicelē,Kultūras namā; 11.decembrī plkst.18 00 

- Vilzēnos, Tautas namā. Par transporta iespējām lūgums interesēties pie pārvalžu vadītājiem. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/notikumi/2014-12-10-000000/iedzivotaju-sanaksmes 

 

 

ES lietu aktualitātes: 

 
 

Lauksaimnieku NVO eksperti tuvākajā laikā piedalīsies šādos pasākumos Briselē: 

 

10. decembrī - Agnese Hauka - COPA-COGECA Sieviešu komitejas sanāksme; 

11. decembrī - Aigars Šutka - COPA-COGECA darba grupa Laukaugi un eļļas augi; 

16.-17. decembrī - Arnis Muižnieks - COPA-COGECA un EK darba grupa Mežsaimniecība. 

 

  

 

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  

• 8.decembrī sākas pieteikšanās pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 

4.1.apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās": 

http://www.losp.lv/node/2894 

http://www.losp.lv/node/2931
http://www.laukutikls.lv/nozares/notikumi/2014-12-10-000000/iedzivotaju-sanaksmes
http://www.laukutikls.lv/nozares/notikumi/2014-12-10-000000/iedzivotaju-sanaksmes
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
http://www.losp.lv/node/2894
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• No 2014.gada 8.decembra līdz 2015.gada 15.janvārim. Lauku atbalsta dienests (LAD) 

izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

divos apakšpasākumos: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts 

ieguldījumiem pārstrādē” 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-pasakuma-ieguldijumi-

materialajos-aktivos-469 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

 

Biedrība "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 Cūku audzētāju asociācijas” aktivitātes: 

12. decembrī notiks Latvijas Cūku audzētāju asociācijas gada noslēguma konferencē „Cūkkopība 

Latvijā šodien, rīt”. Konferencē ZM speciālisti stāstīs par atbalsta iespējām jaunajā plānošanas 

periodā, nozares attīstību un situāciju tirgū.   

 

Biedrības "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijas" aktivitātes:   

10. decembrī Tumes kultūras namā, Pasta ielā 1a,  biedrība "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu 

audzētāju asociācija" sadarbībā ar SIA "Vidzemes Veterinārais serviss", zemnieku kooperatīvu 

"Trikāta" un SIA "Agrera" rīko semināru "Praktiska pieeja piena ražošanas ekonomikai". 

http://www.losp.lv/node/2839 

 

Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes: 

Decembrī notiks sekojoši semināri biškopjiem: 

Seminārs Ventspilī: tēma „Šūnu kausēšana. Vaska sagatavošana. Bišu ziemošanas 

priekšnoteikumi." – lektori Artūrs Grudovskis, Baiba Tikuma š.g. 11. decembrī, plkst. 11.00, Saules 

ielā 83, Ventspilī; 

 

Seminārs Balvos: tēma „Vietējo bišu saglabāšana Latvijā un citās ES valstīs" – lektors Juris 

Šteiselis š.g. 12. decembrī, plkst. 10.00, Balvu Tālākizglītības cilvēkresursu attīstības centrā, 

Brīvības iela 47, Balvos; 

 

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. 

 

Seminārs Daugavpilī: tēma „Bišu ziemošanas priekšnoteikumi un gaita" – lektors Guntars Melnis 

š.g. 16. decembrī, plkst. 10.00, LKB, Sēlijas ielā 25, Daugavpilī; 

 

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
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-469
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/atbalsts-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-469
http://www.losp.lv/node/2927
http://www.losp.lv/node/2839
https://plus.google.com/101685515870039439529/about?gl=lv&hl=lv
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Seminārs Talsos: tēma „Bišu ziemošanas priekšnoteikumi un gaita" – lektore Baiba Tikuma š.g. 17. 

decembrī, plkst. 12.00, Dundagas ielā 4, Talsos; 

 

Seminārs Saldū: tēma „Bišu ziemošanas priekšnoteikumi un gaita" – lektore Baiba Tikuma š.g. 18. 

decembrī, plkst. 11.00, Dzirnavu ielā 8, Saldū. 

 

 

 

 

Latvijas Lauku foruma aktivitātes: 

 

DIŽPROJEKTS 2014. 

Šogad jau 5. reizi tiks noteikts LEADER Dižprojektu - Vietējo iniciatīvas grupu projektu, kas 

realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas 

lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. 

4. decembrī partnerības "Lielupe" darbības teritorijā Zaļeniekos notiks pieteikto Dižprojektu izstāde 

un vērtēšana, un LLF desmitgades svinību laikā nominēsim šīgada titula ieguvējus.   

Šobrīd ir pieteikti jau 20 kandidāti no visiem Latvijas reģioniem, iepazīsties ar dižprojektiem 

te:http://llf.partneribas.lv/index.php 

BALSO PAR DIŽPROJEKTIEM LĪDZ 4. DECEMBRIM - draugiem.lv/llf , 

facebook.com/laukuforums vai zvanot 28855427! 

 

SEMINĀRS PAR VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU IZSTRĀDES VADLĪNIJĀM 

Norises vieta: Zaļenieku muiža, Jelgavas novads 

Norises laiks: 2014. gada 4. decembris plkst. 10:00 - 16.00 

Aicinām piedalīties Valsts Lauku tīkla seminārā, kas tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Lauku 

forumu par vietējās attīstības stratēģiju izstrādes vadlīnijām! Pieteikšanās 

rakstot laukuforums@gmail.com, sekojiet aktuālajai informācijai: llf.partneribas.lv 

 

LATVIJAS LAUKU FORUMA DESMIT GADU JUBILEJAS SVINĪBAS 

Norises laiks: 2014. gada 4. decembris no plkst. 17.00 Norises vieta: Zaļenieku muiža, Jelgavas 

novads. Svinīgā gaisotnē pārlaposim Latvijas Lauku foruma 10 gadu piezīmes, kā arī apbalvosim 

Latvijas Dižprojekta 2014 laureātus. Piesaki ierašanos līdz 30. novembrim, rakstot 

uz laukuforums@gmai.com vai zvanot LLF birojam - 28855427 

 

SEMINĀRS "EFEKTĪVS UN DAUDZVEIDĪGS VRG DARBS AR MĀJRAŽOTĀJIEM" 

Norises vieta: semināra sākums Lielvircavas muižā, Platones pagastā, Jelgavas novadā, noslēgums - 

Jelgavā 

Norises laiks: 2014. gada 5. decembris plkst. 10:00 -16.00 

Seminārā diskutēsim par šajā periodā paveikto gan vietējā, gan nacionālā un starptautiskā mērogā. 

Identificēsim dažādas iniciatīvas un aktivitātes, ko vietējās rīcības grupas var veikt vietējo ražotāju 

atbalstam, izstrādājot ieteikumus un idejas nākamajam periodam. Ziņojumus sniegs partnerības 

"Lielupe", "Latvijas lauku foruma", Jelgavas novada pašvaldības, zīmola "Latvijas Mājražotāji" un 

citi eksperti. 

Semināra laikā arī praktiski piedzīvosim gan mājražotāju darbības veidus un aktivitāšu rezultātus, 

gan saražotos produktus, kā arī iepazīsimies ar jaunatklāto amatnieku veikalu Jelgavā.  

Vairāk informācijas: llf.partneribas.lv, pieteikšanās rakstot laukuforums@gmail.com. 

http://llf.partneribas.lv/index.php
http://draugiem.lv/llf
http://facebook.com/laukuforums
mailto:laukuforums@gmail.com
http://llf.partneribas.lv/
mailto:laukuforums@gmai.com
http://llf.partneribas.lv/
mailto:laukuforums@gmail.com
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Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociācijas (LHRPA) aktivitātes:  
2014.gada 11.decembrī aicina iepazīt Humīnvielu lietošanas ietekmi uz ziemas kviešu ražu un 

kvalitāti. 

 

LHRPA 2014.gadā, pateicoties rezultatīvai sadarbībai ar LLKC, LLKC Valsts Lauku tīkla 

aktivitātes “Demonstrējumu lauku saimniecībās” ietvaros iesaistījās apakšaktivitātē „Humīnvielu 

lietošanas ietekme uz ziemas kviešu ražu un kvalitāti”. Projekta sekmīga realizācija notika 

pateicoties z/s Sproģi īpašniekam Ainaram Vigulim, kā arī LLKC Liepājas KB darbiniecei Vitai 

Cielavai un Stendes LSI zinātniecei Mg.agr.  

Solveigai Maļeckai.  

Aicinām piedalīties demonstrējumu augkopībā noslēguma seminārā “Demonstrējumi lauku 

saimniecībās” š.g. 11.decembrī pl.10.00 Ozolniekos, kur varēsiet iepazīties ar labās prakses pieredzi 

ziemas kviešu ražības un kvalitātes sekmēšanā, izmantojot LHRPA biedru izstrādātos organiskos 

mēslošanas līdzekļus.  

LHRPA speciālisti, šī semināra ietvaros, ar lielāko prieku sagaidīs lauksaimnieku jautājumus par 

humusvielu mēslošanas līdzekļu pielietošanu dažādu kultūraugu auglības un augtspējas sekmēšanai, 

kā arī ieguvumiem (arī finansiāliem) tos pielietojot kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem 

(fungicīdiem, pesticīdiem u.tt.) un citiem mēslošanas līdzekļiem. 

Pasākums notiks Ozolniekos, Rīgas ielā 34, LLKC, 2.st.zālē. 

 

 

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 

mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

