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INFOLAPA Nr. 41 

Lauksaimnieku degvielu krāsos dzeltenu. Jauno kārtību skaidro ZM speciāliste 

No nākamā saimnieciskā gada būtiski mainīsies bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanas 

kārtība – turpmāk tā būs marķēta, daudzums diferencēts atkarībā no nozares un būs jāmaksā 

minimālā akcīzes nodokļa likme, žurnālam “Agro Tops” skaidro Zemkopības ministrijas 

(ZM) Lauku attīstības atbalsta departamenta valsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja 

vietniece Biruta Ingiļāvičute 
http://www.la.lv/lauksaimnieku-degvielu-krasos-dzeltenu-jauno-kartibu-skaidro-zm-specialiste-biruta-

ingilavicute/ 

Godināti konkursa "Gada biškopis" laureāti un biškopības nozares labākie 

pārstāvji 

Šogad Latvijas Biškopības biedrība (LBB) svin savu 20 gadu jubileju. Šajos gados LBB kļuvusi par 

lielāko lauksaimnieku organizāciju Latvijā, kas pašlaik apvieno 3146 biedrus. 

Jubilejas pasākumā š.g. 6.decembrī tika apbalvoti labākie nozares pārstāvji. Ilggadējais biškopis un 

Latvijas Biškopības biedrības dibinātājs Andrejs Mizis saņēma Zemkopības ministrijas sudraba 

medaļu "Par centību" un jau piekto reizi tika godināti konkursa "Gada biškopis" laureāti četrās 

nominācijās: "Gada biškopis ražošanā", "Gada biškopis sabiedrībā", "Gada sakoptākā drava" un 

"Gada jaunais biškopis". 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1347&newsid=97454  

 

 

ES atbalstam Latvijas piena ražotājiem jābūt atbilstošam Krievijas embargo 

radītajiem zaudējumiem 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 15. un 16. decembrī dosies uz Briseli, kur ES Lauksaimniecības 

un zivsaimniecības ministru padomē tiks spriests par ES piena nozares attīstību turpmākajos gados 

pēc piena kvotu sistēmas atcelšanas 2015. gada aprīlī. Tas nozīmē, ka turpmāk nebūs kvantitatīvu 

ierobežojumu piena ražošanai, tāpēc dalībvalstu vidū valda satraukums par piena nozares spēju 

pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Turklāt vairākās valstīs piena ražošanas nozari arī turpmāk 

negatīvi ietekmēs Krievijas ieviestās sankcijas, kas negatīvi ietekmē piena nozari. 

http://www.zm.gov.lv/presei/es-atbalstam-latvijas-piena-razotajiem-jabut-atbilstosam-krievijas-

emb?id=3953 

 

Valdība palielina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 

pamatkapitālu 

Lai arī turpmāk SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) ar saviem 

sniegtajiem pakalpojumiem veicinātu Latvijas lauku teritorijas attīstību un sekmētu jaunu 

darbavietu radīšanu un lai lauku uzņēmēji, izmantojot LLKC pakalpojumus, palielinātu savu 

efektivitāti un konkurētspēju, ir jāveicina arī paša LLKC kā uzņēmuma attīstība un konkurētspēja. 

http://www.la.lv/lauksaimnieku-degvielu-krasos-dzeltenu-jauno-kartibu-skaidro-zm-specialiste-biruta-ingilavicute/
http://www.la.lv/lauksaimnieku-degvielu-krasos-dzeltenu-jauno-kartibu-skaidro-zm-specialiste-biruta-ingilavicute/
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1347&newsid=97454
http://www.zm.gov.lv/presei/es-atbalstam-latvijas-piena-razotajiem-jabut-atbilstosam-krievijas-emb?id=3953
http://www.zm.gov.lv/presei/es-atbalstam-latvijas-piena-razotajiem-jabut-atbilstosam-krievijas-emb?id=3953
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 Tādēļ, valdība otrdien, 9.decembrī, pieņēma rīkojumu „Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

pamatkapitālā”. 

http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-palielina-latvijas-lauku-konsultaciju-un-izglitibas-
centra-pam?id=3933 
 

Noteikta ražotāju grupu atzīšanas kārtība zivsaimniecībā 

Otrdien, 9. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu 

projektu, kas nosaka zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijus, kā arī to 

darbības nosacījumus un kontroles kārtību. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Eiropas Padomes regulu 

par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju, lai nodrošinātu atbilstību jaunās 

Kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem. 

 Noteikumi paredz kārtību, kādā atbilstoši jaunajai Eiropas Savienības (ES) tirgus kopējai 

organizācijai tiks atzītas zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupas, kā arī starpnozaru 

ražotāju grupas. Tāpat noteikumi paredz reprezentatīvu ražotāju grupu atzīšanas kritērijus un 

ražotāju grupu darbības nosacījumus. 

http://www.zm.gov.lv/presei/noteikta-razotaju-grupu-atzisanas-kartiba-
zivsaimnieciba?id=3932 
 

Lauksaimnieki aicināti iepazīties ar zaļināšanas maksājuma prasībām 

Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus pievērst uzmanību izmaiņām tiešo maksājumu 

saņemšanas nosacījumos, kas lauksaimniekiem obligāti būs jāņem vērā, jau šā gada vasaras otrajā 

pusē un rudenī plānojot nākamā gada sējumu struktūru un ziemāju sēju. 

Saskaņā ar ES regulu, no 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums par klimatam un videi labvēlīgu 

lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas būs cieši sasaistīts ar vienoto platības 

maksājumu (VPM). Saimniecībām obligāti būs jāizpilda zaļināšanas prakses, lai saņemtu VPM un 

zaļināšanas maksājumu. Ja tas netiks darīts, zaļināšanas maksājums tiks samazināts vai netiks 

izmaksāts. 

http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimnieki-aicinati-iepazities-ar-zalinasanas-maksajuma-

prasibam?id=3517 
 

Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu vienotā informācijas vide ir 

starp prestižā konkursa „Platīna pele 2014” finālistiem 

Šogad starp prestižā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares konkursa „Platīna 

pele 2014” finālistiem kategorijā „Risinājumi pārvaldei” ir arī Zemkopības ministrijas un tās 

padotības iestāžu vienotā informācijas vide. Tā ir mūsdienīga, droša digitāla darba vide, kas 

nodrošina ne vien resorā izmantojamo informācijas tehnoloģiju risinājumu centralizāciju, bet padara 

resora pakalpojumus daudz pieejamākus klientiem, optimizē biznesa procesus un mazina 

administratīvo slodzi. Risinājumu izstrādājis viens no nozares vadošajiem programmizstrādes 

uzņēmumiem – akciju sabiedrība „RIX Technologies”. 

http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-palielina-latvijas-lauku-konsultaciju-un-izglitibas-centra-pam?id=3933
http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-palielina-latvijas-lauku-konsultaciju-un-izglitibas-centra-pam?id=3933
http://www.zm.gov.lv/presei/noteikta-razotaju-grupu-atzisanas-kartiba-zivsaimnieciba?id=3932
http://www.zm.gov.lv/presei/noteikta-razotaju-grupu-atzisanas-kartiba-zivsaimnieciba?id=3932
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimnieki-aicinati-iepazities-ar-zalinasanas-maksajuma-prasibam?id=3517
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimnieki-aicinati-iepazities-ar-zalinasanas-maksajuma-prasibam?id=3517
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http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-un-tas-padotibas-iestazu-vienota-
informacijas-v?id=3931 
 
 

Berlīnē stādīs Latvijā audzētu ozolu pirms janvārī plānotās izstādes „Zaļā 

nedēļa – 2015” 
 

Tieši mēnesi pirms izstādes „Zaļā nedēļa – 2015”, 17. decembrī, Vācijā izstāžu kompleksa Messe 

Berlin teritorijā Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Vācijā Elita Kuzma, 

Zemkopības ministrijas nozares padomnieks Briselē Aivars Lapiņš un nodibinājuma „Fonds 

Latvijas lauksaimniecības attīstībai” valdes priekšsēdētājs Rihards Krastiņš stādīs ozolu. Latvijā 

audzētā ozola stādīšana Berlīnē paredzēta, lai iemūžinātu Latvijas kā partnervalsts dalību 

Starptautiskās lauksaimniecības, pārtikas un dārzkopības izstādē „Zaļā nedēļa” 2015. gadā, tādejādi 

simbolizējot ciešās Latvijas un Vācijas attiecības. 

 
http://www.zm.gov.lv/presei/berline-stadis-latvija-audzetu-ozolu-pirms-janvari-planotas-
izstades-z?id=3941 
 

Aicinājums piedalīties seminārā par Zivju fonda pasākumiem 

16. decembrī, Zemkopības ministrijā norisināsies seminārs par Zivju fonda pasākumu 

rezultātiem un projektu īstenošanas pilnveidošanu. Zemkopības ministrija aicina piedalīties 

visus interesentus, jo īpaši biedrību un pašvaldību darbiniekus, kuri jau ir piedalījušies Zivju 

fonda projektu realizēšanā, makšķernieku biedrību pārstāvjus un citus interesentus, kuri 

domā par šādu projektu īstenošanu nākotnē. Piedalīšanās seminārā ir bez maksas. 

http://www.zm.gov.lv/presei/aicinajums-piedalities-seminara-par-zivju-fonda-
pasakumiem?id=3937 

 

Lauksaimniecības zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama 

atļauja 

Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus noteikumos, kas paredz kārtību, kādā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā. Grozījumi noteikumos paredz, ka lauksaimniecības 

zemes ierīkošanai plantāciju mežā nebūs nepieciešama atļauja. 

 Lai samazinātu administratīvo slogu zemes īpašniekiem, kas vēlas atjaunot lauksaimniecības zemi 

un to izmantot lauksaimnieciskajai ražošanai, grozījumi noteikumos paredz, ka līdz 2020. gada 1. 

janvārim lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nav nepieciešama pašvaldības izsniegta atļauja, 

ja tā tiek ierīkota plantāciju mežā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-zemes-ierikosanai-plantaciju-meza-nebus-
nepieciesama-?id=3949 

 

 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-un-tas-padotibas-iestazu-vienota-informacijas-v?id=3931
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrijas-un-tas-padotibas-iestazu-vienota-informacijas-v?id=3931
http://www.zm.gov.lv/presei/berline-stadis-latvija-audzetu-ozolu-pirms-janvari-planotas-izstades-z?id=3941
http://www.zm.gov.lv/presei/berline-stadis-latvija-audzetu-ozolu-pirms-janvari-planotas-izstades-z?id=3941
http://www.zm.gov.lv/presei/aicinajums-piedalities-seminara-par-zivju-fonda-pasakumiem?id=3937
http://www.zm.gov.lv/presei/aicinajums-piedalities-seminara-par-zivju-fonda-pasakumiem?id=3937
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-zemes-ierikosanai-plantaciju-meza-nebus-nepieciesama-?id=3949
http://www.zm.gov.lv/presei/lauksaimniecibas-zemes-ierikosanai-plantaciju-meza-nebus-nepieciesama-?id=3949
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Kampars: Piena produktu ražotājiem Ķīnu iekarot būtu vieglāk kooperējoties 

(Nozare.lv) 
 

Piena pārstrādes uzņēmumiem ir, iespējams, iekarot Ķīnas tirgu, taču vienkāršāk to būtu paveikt, 

nozares uzņēmumiem kooperējoties, šodien Latvijas piensaimniecībai veltītā konferencē sacīja 

Latvijas-Ķīnas Biznesa padomes valdes priekšsēdētājs Artis Kampars (V). 

Kampars informēja, ka saskaņā ar esošajām prognozēm Ķīnas piena tirgus - gan patēriņš, gan 

ražošana, gan arī imports - nākamajos gados būtiski augs. Viņš piebilda, ka, lai arī Ķīna atbalsta 

savu piena produktu ražošanu, tomēr pieprasīti būs arī importētie produkti. Ja 2012.gadā Ķīna no 

citām valstīm importēja aptuveni 6,2 miljonus tonnu piena produktu, tad 2030.gadā tie būs aptuveni 

21,7 miljoni tonnu.  

Patlaban piena produktus uz Ķīnu visvairāk - 60% - eksportē Jaunzēlande un Austrālija, 25% - 

Eiropas Savienības valstis (Francija, Nīderlande un Vācija), bet 10% - ASV. Kopumā uz Ķīnu piena 

produktus eksportē 60 valstis, savukārt tirgū pieejami vairāk nekā 200 piena produktu zīmoli. 

Pēc Kampara teiktā, populārākie piena produkti Ķīnā ir pasterizēts piens, kas aizņem 57% tirgus 

daļu, tam seko piena pulveris - 25%, jogurts - 8%, piena dzērieni - 6%, kā arī siers u.c. piena 

produkti - 4%. Importētā piena cena mazumtirdzniecībā svārstās no 1,95 līdz 5,9 eiro par litru, bet 

augstākas kvalitātes produktiem līdz pat 8,5 eiro par litru. 

"Piens nav tradicionāls Ķīnas patērētāju pārtikas produkts, tāpēc ieiet šajā tirgū ar piena produktiem 

ir liels izaicinājums. Tiesa, piena produktu popularitāte Ķīnā būtiski aug, ko veicina vairāki faktori, 

piemēram, Ķīnas valdības veiktā sociālā kampaņa par piena lietošanas labajām īpašībām, 

pieprasījums pēc veselīgas pārtikas, kā arī ķīniešu vēlme pārņemt rietumu valstu dzīvesstilu, kas 

izpaužas arī pārtikas lietojumā," stāstīja Kampars. 

Viņš arī norādīja uz pieaugošo Ķīnas iedzīvotāju pirktspēju. Piemēram, 2013.gadā Ķīnā vidējais 

ienākumu līmenis bija 6736 eiro gadā, kas nozīmē, ka vidēji cilvēki mēnesī saņem ap 600 eiro. Tajā 

pašā laikā 36% no Ķīnas iedzīvotājiem saņem no 10 000 līdz 100 000 eiro gadā. "Šī algu tendence 

palielinās, līdz ar to stereotips, ka Ķīna nav maksātspējīga, nav patiess," uzsvēra Kampars. 

Runājot par Latvijas piena produktu ražotāju iespējām iekarot Ķīnas tirgu, Kampars stāstīja, ka, lai 

Latvijas piena produkti nonāktu Ķīnā, vispirms ir jāpanāk vispārēja Latvijā ražotā piena 

sertifikācija, jādomā par uzņēmumu individuālo sertifikāciju, kā arī uzņēmumam Ķīnā nepieciešams 

atrast partneri ar importa licenci. "Partneris, ar kuru strādājat Ķīnā, ir galvenā veiksmes atslēga," 

norādīja Kampars. 

Ķīnas tirgus iekarošanas mēģinājumos Kampars Latvijas uzņēmumiem iesaka kooperēties, jo pat 

lielākie Latvijas piena pārstrādes uzņēmumi, salīdzinot ar globālām kompānijām, ir niecīgi. 

"Nav runa tikai par ražošanas apjomu, bet arī par iespējām atrast tirdzniecības kanālus, lai process 

notiktu veiksmīgi. Kooperējoties jādomā par vienota zīmola izstrādi, piemēram, ka Latvijā ražo 

kvalitatīvus un "zaļus" piena produktus," uzsvēra Kampars. 
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Saeimas komisija konceptuāli atbalsta nākamā gada valsts budžeta projektu 

(Nozare.lv) 

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šodien konceptuāli pirmajā lasījumā atbalstīja 

nākamā gada budžeta projektu, vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu, kā arī visus ar 

budžetu saistītus likumprojektus. 

Komisijas sēdē nākamā gada budžeta projektu atbalstīja koalīcijas deputāti, bet opozīcijas divi 

deputāti bija pret. Deputātiem bija diskusijas arī par priekšlikumu iesniegšanas termiņu, un komisija 

vienojās, ka ierosinājumus varēs iesniegt līdz rītdienas plkst.10. Par priekšlikumu iesniegšanas vēl 

būs jālemj parlamenta sēdē. 

Visus ar budžetu saistītos jautājumus pirmajā lasījumā Saeimas sēdē plānots izskatīt šodien, 

savukārt galīgajā lasījumā to plānots pieņemt 17.decembrī.  

Iesniedzot budžeta projektu Saeimā, finanšu ministrs Jānis Reirs (V) to nodēvējis par "sociālās un 

nacionālās drošības budžetu". Savukārt vairāki opozīcijas deputāti šodien debatēs kritizēja gan pašu 

budžeta projektu, gan arī pārāk īsu laiku budžeta izskatīšanai parlamentā. 

2015.gada konsolidētā budžeta ieņēmumi prognozēti 7,253 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi - 

7,471 miljarda eiro apmērā. Konsolidētais budžets ietver valsts pamatbudžeta un valsts 

speciālā budžeta summu, izslēdzot no ieņēmumu un izdevumu daļas savstarpējos pārskaitījumus 

starp šiem budžetiem. 

Salīdzinājumā ar 2014.gada plānu nākamā gada budžetā paredzēts ieņēmumu palielinājums par 

208,6 miljoniem eiro un izdevumu kāpums par 283,3 miljoniem eiro. 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi 2015.gadā prognozēti 5,153 miljardi eiro, izdevumi plānoti 5,534 

miljardi eiro. Valsts pamatbudžeta izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2014.gada plānu, ir 211,1 

miljons eiro jeb 4%. Izdevumu samazinājums 27,1 miljona eiro apmērā paredzēts Eiropas 

Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

un pasākumu īstenošanai. Savukārt 238,1 miljona eiro apmērā palielināti izdevumi valsts 

pamatfunkciju finansēšanai, tajā skaitā ir 0,4 miljoni eiro transfertiem no valsts pamatbudžeta uz 

speciālo budžetu, 30,1 miljons eiro kārtējiem maksājumiem ES budžetā, 10,3 miljoni eiro 

subsīdijām un dotācijām, 102,8 miljoni eiro kārtējiem izdevumiem. 

Valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumi un izdevumi nākamgad prognozēti 

attiecīgi 2,31 miljards eiro un 2,147 miljardi eiro. Valsts speciālā budžeta izdevumu palielinājums 

pret 2014.gada plānu ir 72,7 miljoni eiro jeb 3,5%. 

2015.gadā valsts budžetā jaunajām politikas iniciatīvām un citiem pasākumiem atbalstīts 

finansējums 180,053 miljonu eiro apmērā, no tā papildu finansējums jaunajām politikas iniciatīvām 

ir 161,447 miljonu eiro apmērā, citiem pasākumiem - 18,606 miljonu eiro apmērā. 

Nākamā gada budžeta sagatavošanā izmantota iekšzemes kopprodukta faktiskajās cenās prognoze 

2015.gadam 25,366 miljardu eiro apmērā. 

Nākamgad pieļaujamais vispārējās valdības budžeta deficīts, kas izriet no 

strukturālās budžeta bilances mērķa, atbilstoši Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas 

Eiropas Savienībā metodoloģijai ir 1% no iekšzemes kopprodukta. 
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Berlīnē stādīs Latvijā audzētu ozolu pirms janvārī plānotās izstādes "Zaļā 

nedēļa - 2015" (Nozare.lv) 
 

Mēnesi pirms izstādes "Zaļā nedēļa - 2015" 17.decembrī Vācijā, izstāžu kompleksa "Messe Berlin" 

teritorijā, Latvijas pārstāvji stādīs ozolu, aģentūru LETA informēja pasākuma organizētāji. 

Latvijā audzētā ozola stādīšana Berlīnē paredzēta, lai iemūžinātu Latvijas kā partnervalsts dalību 

starptautiskās lauksaimniecības, pārtikas un dārzkopības izstādē "Zaļā nedēļa" 2015.gadā, tādējādi 

simbolizējot ciešās Latvijas un Vācijas attiecības. 

Ozolu stādīs Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Vācijā Elita Kuzma, Zemkopības ministrijas 

nozares padomnieks Briselē Aivars Lapiņš un nodibinājuma "Fonds Latvijas lauksaimniecības 

attīstībai" valdes priekšsēdētājs Rihards Krastiņš  

Ozols izaudzēts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" Kalsnavas kokaudzētavā, 2007.gadā 

iesējot zīles, kas ievāktas no Kalsnavas arborētumā augoša ozola. Šobrīd ozola garums ir 2,15 metri. 

Lai ozols izaugtu liels un varens, tam līdzi pūrā tiks dota Latvijas augsne, kas dos spēku iesakņoties 

Vācijas zemē. Šis ozols, kas nācis no Latvijas zemes, atgādināšot par latviešu tautas sīkstumu, 

stiprumu, neatlaidību un darba tikumu. Tāpat ozols kā simbols tikšot attēlots Latvijas stendā 

izstādes laikā. 

Sākot līdzdalību izstādes "Zaļā nedēļa - 2015" organizēšanā, Latvijai kā partnervalstij būšot iespēja 

starptautiskā izstādē demonstrēt valstī ražoto plašo pārtikas produktu, meža produktu, amatniecības 

klāstu, kā arī daudzus izstādes apmeklētājus iepazīstināt ar lauku tūrisma iespējām Latvijā, skaidro 

Zemkopības ministrijā.  

Berlīnes starptautiskā pārtikas un lauksaimniecības produktu izstāde "Zaļā nedēļa" ir viena no 

lielākajām pārtikas nozares starptautiskajām izstādēm Eiropā, tās laikā izstādes dalībniekiem esot 

iespēja dibināt jaunas sadarbības un tirdzniecības attiecības, tādējādi rodot savai produkcijai jaunus 

noieta tirgus gan Eiropas Savienības, gan trešajās valstīs. 2015.gadā Berlīnes "Zaļajā nedēļā" tiks 

pārstāvēti vairāk nekā 100 Latvijas uzņēmumi un saimniecības, kas plaši demonstrēs gan Latvijas 

pārtikas produktu ražošanas nozari, gan amatniecības prasmes, kā arī tūrisma iespējas un 

mežsaimniecības nozari. 

Izstādes laikā, no 2015.gada 16.janvāra līdz 25.janvārim, Zemkopības ministrija sadarbībā ar 

nodibinājumu "Fonds Latvijas lauksaimniecība attīstībai", SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs" un Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu kopīgi organizēs vairākus 

pasākumus - produktu degustācijas un tirdzniecību, pakalpojumu demonstrēšanu un aktivitātes, 

kurās varēs piedalīties ikviens izstādes apmeklētājs. 
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Lauku tīkla aktivitātes: 

Valdība palielina LLKC pamatkapitālu 

Lai arī turpmāk LLKC veicinātu Latvijas lauku teritorijas attīstību, sekmētu jaunu darbavietu 

radīšanu, lai lauku uzņēmēji, izmantojot LLKC pakalpojumus, palielinātu savu konkurētspēju, 

jāveicina arī paša LLKC kā uzņēmuma attīstība un konkurētspēja....  

laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/raksti/valdiba-palielina-llkc-pamatkapitalu 

 

Klonu gaļai ieviesīs aizliegumu 

Eiropas Komisija (EK) rosina noteikt pagaidu aizliegumu lauksaimniecības dzīvnieku klonēšanai un 

tirdzniecībai ar klonētiem dzīvniekiem, kā arī uz laiku apturēt no kloniem ražotas pārtikas tirgošanu 

ES teritorijā. Par īpaša tiesiskā regulējuma ieviešanu ES saistībā ar dzīvnieku kloniem diskutēts. 

http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/kopeja-lauksaimniecibas-politika/klonu-galai-

ieviesis-aizliegumu 

ES samazinās cūkgaļas cenas 

Sākoties rudenim, ES būtiski samazinājušās cūkgaļas cenas, un tās pašlaik ir zemākās pēdējo piecu 

gadu laikā. Situācija cūkgaļas un lopbarības tirgū vērtēta COPA–COGECA cūkgaļas darba grupā, 

kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāve 

Dzintra. 

http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/cukgala/es-samazinas-cukgalas-cenas 

Krīze ES liellopu sektorā 

Eiropas Komisijas apskats par situāciju liellopu un teļu tirgū šī gada pirmajā pusgadā, kā arī 

Krievijas embargo ietekme uz tirgu diskutēta EK un COPA–COGECA liellopu un teļu darba grupā. 

Tajā kā eksperte no Latvijas piedalījās LLKA pārstāve Maija Pontāga. EK tirgus apskatā secināts, 

ka kopējie. 

http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/liellopi-un-teli/krize-es-liellopu-sektora 

Seminārs "Grāmatvedības kārtošana un nodokļ u politika ES līdzfinansētajos 

projektos " 

Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs rīko semināru „Grāmatvedības 

kārtošana un nodokļu politika ES līdzfinansētajos projektos”.  

http://laukutikls.lv/nozares/notikumi/2014-12-16-000000/seminars-gramatvedibas-kartosana-un-

nodoklu-politika-es 

 

Bioloģiskā saimniekošana ir dzīvesveids 
Brocēnu novada Cieceres pagasta „Brīvnieki” ir Andreja Parta vecvecāku izlozes kārtībā iegūta 

Lemzeres muižas centrālā daļa 18,36 ha platībā. 

http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/biologiska-saimniekosana-ir-dzivesveids 
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Idejas tūrisma un mājražošanas dažādošanai „sēļu gaumē” 
Semināra „Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana” dalībnieki varēja uzzināt 

par mājražošanas attīstības un dažādošanas iespējām. 

http://laukutikls.lv/nozares/partika/raksti/idejas-turisma-un-majrazosanas-dazadosanai-selu-gaume 

 

Bioloģiskajai saimniekošanai ir nākotne 
Piemājas saimniecība „Lapiņas” ir viena no saimniecībām  Rendas pagastā, kura strādā ar 

bioloģiskās saimniekošanas metodēm.  Savā lauksaimnieka pieredzē dalās Pēteris Lapiņš. 

http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/biologiskajai-saimniekosanai-ir-nakotne 

 

„Rubuļi” atver gaļas produkcijas veikaliņu Saldū 
Zemnieku saimniecība „Rubuļi” īstenojusi vienu no savām iecerēm. Kopš septembra Saldū darbu 

sācis veikaliņš, kurā var iegādāties mājās ražotas desas, kūpinātu un svaigu gaļu. 

http://laukutikls.lv/nozares/partika/raksti/rubuli-atver-galas-produkcijas-veikalinu-saldu-0 

 

LPKS „Viļāni” sākta piena produktu pārstrāde 
Pirms trim mēnešiem kooperatīvā sabiedrība „Viļāni” sākusi nodarboties ar piena pārstrādi, bet jau 

tagad pircēju atzinību iemantojusi ražotā produkcija – siers, sviests, krējums, kefīrs, jogurts un citi 

piena produkti. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/lpks-vilani-sakta-piena-produktu-parstrade 

 

Liellopu elektroniskā identificēšana 
ES publicēti likumdošanas akti, kas pared z liellopu elektroniskās identifikācijas (EID) ieviešanu 

dalībvalstīs pēc brīvprātības principa. Dzīvnieki var tikt identificēti vai nu ar divām 

konvencionālām krotālijām (esošā sistēma) vai arī ar vienu redzamu konvencionālo krotāliju un 

vienu. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/liellopi-un-teli/liellopu-elektroniska-

identificesana 

 

ES samazinās cūkgaļas cenas 
Sākoties rudenim, ES būtiski samazinājušās cūkgaļas cenas, un tās pašlaik ir zemākās pēdējo piecu 

gadu laikā. Situācija cūkgaļas un lopbarības tirgū vērtēta COPA–COGECA cūkgaļas darba grupā, 

kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāve 

Dzintra. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/cukgala/es-samazinas-cukgalas-cenas 

 

Krīze ES liellopu sektorā 
Eiropas Komisijas apskats par situāciju liellopu un teļu tirgū šī gada pirmajā pusgadā, kā arī 

Krievijas embargo ietekme uz tirgu diskutēta EK un COPA–COGECA liellopu un teļu darba grupā. 

Tajā kā eksperte no Latvijas piedalījās LLKA pārstāve Maija Pontāga. EK tirgus apskatā secināts, 

ka kopējie. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/liellopi-un-teli/krize-es-liellopu-sektora 
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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 

• Lauku atbalsta dienests ir uzsācis izmaksāt atbalstu par ciltsdarbu piena šķirņu ganāmpulkos 

pasākumā „Valsts atbalsts par piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu 

izvērtēšanu.” http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-uzsacis-

izmaksat-atbalstu-par-ciltsdarbu-piena-skirnu-ganampulkos-478 

• 15.decembris - Beidzas pieteikšanās programmai ''Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana'' 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/101-

zvejas-aktivitasu-pilniga-partrauksana-95  

 Līdz 22.12.2014. notiek pieteikšanās pasākumiem LEADER programmas ietvaros 

"Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un "Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā".  

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

 

Biedrības "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 Biškopības biedrības aktivitātes: 

Decembrī notiks sekojoši semināri biškopjiem: 

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; 

 

Seminārs Talsos: tēma „Bišu ziemošanas priekšnoteikumi un gaita" – lektore Baiba Tikuma š.g. 17. 
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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 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
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