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INFOLAPA Nr. 11 

 

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: ES piena nozares palīdzības 

paketi ir jāattiecina arī uz 2015. gadu (Neatkarīgā Rīta avīze) 

2015. gadā Latvijas lauksaimniecību un pārtikas pārstrādes rūpniecību gaida vairāki smagi 

pārbaudījumi. Viens no svarīgākajiem Latvijas pārtikas produkcijas eksporta tirgiem – Krievija – ir 

nestabils. 2014. gada augustā ieviestais Krievijas importa aizliegums skāra piena, gaļas, augļu un 

dārzeņu produkciju, bet Krievijas rubļa devalvācija samazina arī to pārtikas rūpniecības eksportu, 

kuru sankcijas neskāra. 

http://nra.lv/latvija/136977-treibergs-es-piena-nozares-palidzibas-paketi-ir-jaattiecina-ari-uz-2015-

gadu.htm 

PVD: Kas jāievēro, lai pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra 

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) 

Bioloģiskā drošība cūku novietnēs Zemkopības ministrija atgādina, ka bīstamā infekcijas slimība - 

Āfrikas cūku mēris (ĀCM) - turpina izplatīties Latvijas meža cūku populācijā. Laikam kļūstot 

siltākam un tuvojoties vasarai, lauksaimniekiem un jo īpaši piemājas saimniecību īpašniekiem, kuri 

tur cūkas, ir sevišķi svarīgi ievērot nepieciešamos biodrošības pasākumus, lai ar ĀCM netiktu 

inficētas cūkas novietnēs. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1360&newsid=97711 

 

 

Bioloģiskā drošība cūku novietnēs Kas jāievēro, lai pasargātu cūku novietni no 

Āfrikas cūku mēra 
Zemkopības ministrija atgādina, ka bīstamā infekcijas slimība – Āfrikas cūku mēris (ĀCM) – 

turpina izplatīties Latvijas meža cūku populācijā. Laikam kļūstot siltākam un tuvojoties vasarai, 

lauksaimniekiem un jo īpaši piemājas saimniecību īpašniekiem, kuri tur cūkas, ir sevišķi svarīgi 

ievērot nepieciešamos biodrošības pasākumus, lai ar ĀCM netiktu inficētas cūkas novietnēs. 

http://www.zm.gov.lv/presei/kas-jaievero-lai-pasargatu-cuku-novietni-no-afrikas-cuku-

mera?id=4387 

 

Precizē Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijā 

17. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas 

nosaka Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Grozījumi noteikumos 

sagatavoti, lai precizētu Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā un 

Lietuvas Republikā. Ar šiem grozījumiem noteikumos tiek noteikts, ka Āfrikas cūku mēra I riska 

zonas teritorijā papildus jau noteiktajiem novadiem un pagastiem ietilpst Alūksnes novada Ilzenes, 

Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes un Liepnas pagasts, kā arī Apes novada 

Virešu pagasts. Savukārt Āfrikas cūku mēra II riska zonas teritorijā papildus jau noteiktajiem 

novadiem un pagastiem ietilpst Alūksnes novada Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1360&newsid=97711
http://www.zm.gov.lv/presei/kas-jaievero-lai-pasargatu-cuku-novietni-no-afrikas-cuku-mera?id=4387
http://www.zm.gov.lv/presei/kas-jaievero-lai-pasargatu-cuku-novietni-no-afrikas-cuku-mera?id=4387
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Mārkalnes, Jaunalūksnes un Pededzes pagasts, kā arī Apes novada Gaujienas, Trapenes un Apes 

pagasts. Izmaiņas Āfrikas cūku mēra riska zonu teritorijās izdarītas, lai ieviestu Eiropas Komisijas 

2015. gada 13. februāra Īstenošanas lēmumā 2015/251/ES, ar ko groza Īstenošanas lēmumu 

2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās 

dalībvalstīs, noteiktās prasības. 

http://www.zm.gov.lv/presei/precize-afrikas-cuku-mera-riska-zonas-latvija?id=4383 

 

 

LVAEI aicina uzņēmumus pieteikties kopstendā un saņemt līdzfinansējumu 

izstādē „Riga food 2015” 

 
Andra Ūdre, Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)LVAEI aicina uzņēmumus plānot 

dalību kopstendā un saņemt līdzfinansējumu izstādē „Riga Food 2015”.  Izstāde norisināsies no 2. 

līdz 5. septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8.  „Kā ierasts, LVAEI 

piedalīsies izstādē ar plašāko kopstendu, kas apvieno Latvijas pārtikas uzņēmējus un dod iespēju 

izcelties ar lielisku vietu hallē un vienotu valsts atpazīstamību,” stāsta LVAEI LVAN izstāžu 

projektu vadītāja Dr.oec.Daina Saktiņa.  Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI) un 

LR Zemkopības ministrija, īstenojot programmu par atbalstu tirgus veicināšanai ar mērķi palielināt 

un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu piedāvā līdzfinansējumu 

dalībai Latvijas uzņēmumu kopstendā un aicina pieteikties dalībai Latvijas uzņēmumu kopstendā 

20. starptautiskajā pārtikas, dzērienu, pārtikas pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma, sabiedriskas 

ēdināšanas, viesnīcu un veikalu aprīkojuma un servisa izstādē „Riga Food 2015” un saņemt 

līdzfinansējumu. Kopējā rezervētā platība -182 m2. Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var 

pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas 

lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas un/vai tirdzniecības jomā, izņemot 

zivsaimniecības nozari.  
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1361&newsid=97732 

 

 

LLKC, Zemkopības ministrija un LMT vienojas uzlabot lauksaimnieku iespējas 

ES tiešajiem maksājumiem pieteikties elektroniski 

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

Piektdien, 20. martā, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), Zemkopības 

ministrija (ZM) un mobilo sakaru operators LMT preses konferencē informēja par sadarbību 

lauksaimnieku nodrošināšanā ar plašākām iespējām 2015.gada platību maksājumiem pieteikties 

elektroniski. No 2015. gada saimniecībām, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha un uz kurām 

attiecas zaļināšanas jeb videi un klimatam labvēlīgas lauksaimniecības prakses prasības, 

pieteikšanās uz platību maksājumiem elektroniski ir obligāta. Līdz šim no apmēram 60 tūkstošiem 

saimniecību, kas pieteicās ES platību maksājumiem, pieteikumus elektroniski iesniedza nedaudz 

vairāk kā 13 000. Kā informē Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktores vietnieks Ģirts Krūmiņš, 

šogad pieteikumus elektroniskie būs jāiesniedz vēl aptuveni 10 tūkstošiem saimniecību. 

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1361&newsid=97727 

 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/precize-afrikas-cuku-mera-riska-zonas-latvija?id=4383
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1361&newsid=97732
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1361&newsid=97727
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www.lietotatehnika.lv – visa lietotā lauksaimniecības un celtniecības tehnika 

vienuviet AgroPols 

STOKKER un STOKKER AGRITECH piedāvātās lietotās tehnikas klāsts tagad ir ērti pārskatāms 

interneta vietnē www.lietotatehnika.lv. Tur redzama gan celtniecības un lauksaimniecības, gan arī 

komunālā tehnika, kas pieejama visiem interesentiem Baltijas valstīs. Mājaslapā redzams tehnikas 

apraksts, darba stundu skaits, cena un atrašanās vieta.  Lietotās tehnikas klāstā ir gan 

lauksaimniecības traktori, miglotāji, sējmašīnas un augsnes apstrādes tehnika, gan arī celtniecībā 

izmantojamie ekskavatori un ekskavatori – iekrāvēji.  Izvēloties iegādāties tehniku no uzņēmuma 

nevis no kādas privātpersonas, klients var būt pārliecināts, ka tā ir kvalitatīva un servisā rūpīgi 

pārbaudīta. STOKKER servisa centros arī lietotai tehnikai tiek nodrošināts tieši tāds pats serviss kā 

jaunai.  

http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1361&newsid=97722 

 

 

Veicinās lauksaimniecības zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā 
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, 

kas paredz soda sankcijas personām, kuras atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” regulējumam iegādāto lauksaimniecības zemi neizmanto lauksaimnieciskajā darbībā vai 

zemes dzīļu izmantošanai paredzēto lauksaimniecības zemi neizmanto šajā nolūkā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-lauksaimniecibas-zemes-izmantosanu-lauksaimnieciskaja-

darbiba?id=4391 

 

 

Vidējā piena iepirkuma cena februārī sarūk par 3%; gada laikā kritums par 

36,5% 

Latvijā vidējā piena iepirkuma cena šogad februārī salīdzinājumā ar janvāri ir samazinājusies par 

3%, savukārt gada laikā tā ir sarukusi par 36,5%, liecina Latvijas Piensaimnieku centrālās 

savienības (LPCS) provizoriskie dati. Savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks norādīja, ka 

februārī vidējā piena iepirkuma cena bija 221,1 eiro par tonnu, kas ir samazinājums salīdzinājumā 

ar janvāri. Piena iepirkuma cenas februārī saruka vairāku faktoru ietekmē, tostarp tādēļ, ka piena 

kooperatīviem nācās samazināt piena iepirkumu cenas. Tāpat pretēji plānotajam piena pārstrādes 

uzņēmumiem neizdevās apgūt eksporta tirgus, kas ir sevišķi būtiski, jo 50% piena pulvera Latvijā 

tiek eksportēts. 

http://www.la.lv/videja-piena-iepirkuma-cena-februari-saruk-par-3-gada-laika-kritums-par-365/ 

 

 

Kartupeļu šķirņu piedāvājums: kur iegādāties kartupeļus Kurzemē 

Kur Kurzemes pusē meklēt sertificētu šķirnes kartupeļu audzētājus? Mani interesē ‘Brjanskij 

Rozovij’, ‘Belorozovije’, ‘Agapira’. Var būt pirmais ataudzējums.” ALDA PERŠEVICA 

“Kur var nopirkt kvalitatīvus sēklas kartupeļus nelielos daudzumos?” J. SOKOLOVSKA 

http://www.la.lv/kartupelu-skirnu-piedavajums/ 

 

http://www.lietotatehnika.lv/
http://www.agropols.lv/?menu=28&numurs=1361&newsid=97722
http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-lauksaimniecibas-zemes-izmantosanu-lauksaimnieciskaja-darbiba?id=4391
http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-lauksaimniecibas-zemes-izmantosanu-lauksaimnieciskaja-darbiba?id=4391
http://www.la.lv/videja-piena-iepirkuma-cena-februari-saruk-par-3-gada-laika-kritums-par-365/
http://www.la.lv/kartupelu-skirnu-piedavajums/
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Plāno samazināt administratīvo slogu kautuvēm 
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi jaunu Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu 

„Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”, kas aizstās šobrīd spēkā esošos MK 2009. gada 13. 

oktobra noteikumus Nr. 1171 „Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un 

marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un 

klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām”. 

http://www.zm.gov.lv/presei/plano-samazinat-administrativo-slogu-kautuvem?id=4424 

 

Iesniegumus platību maksājumu saņemšanai pieņems no 20.aprīļa līdz 

22.maijam 

No 20.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimniekiem būs iespējams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai 

saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015.gadu. Ja iepriekšējos gados beigu termiņš 

iesniegumu pieņemšanai bez samazinājuma sankcijām bija 15.maijs, tad šogad, ņemot vērā to, ka ir 

ļoti daudzas izmaiņas platību maksājumu saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu nedēļu līdz 

22.maijam. 

http://www.losp.lv/node/3170 

 

 

Dārzeņu audzētāji uz krīzes sliekšņa 

Kooperatīvās sabiedrības Mūsmāju dārzeņi vadītāja Edīte Strazdiņa: «Ir pilnīgi skaidrs, ka būs 

uzņēmumi, saimniecības, kas šajā krīzē neizdzīvos» «Pašlaik jārunā par dārzeņu nozares kā tādas 

pastāvēšanu, cik tā vispār ir perspektīva – līdzīgi kā par piena nozari. Man šobrīd šķiet, ka tas var 

būt diezgan liels apjoms uzņēmumu, kas krīzi nepārvarēs,» bez optimisma raugās E. Strazdiņa. 

Dārzeņu cenu lejupslīde sākās vairāk nekā pirms gada. Zemnieki saņēma lielu triecienu, Latvijā 

ieviešot eiro – lielveikali, lai nebaidītu pircējus ar lieliem skaitļiem, nolaida dārzeņu cenas skaitliski 

līdz latu līmenim. «Tas notika uz piegādātāju rēķina. Mēs nācām pretī, lai cilvēkiem nebūtu 

histērija, lai pirkšana saglabātos,» skaidro E. Strazdiņa. Pašlaik dārzeņu cenas ir zemas, salīdzinot ar 

gadu iepriekš, piemēram, sīpoli ir pat par 40% lētāki. Katastrofāla cenu lejupslīde ir kartupeļiem – 

vairumtirdzniecības cena ir 10 centi, kas nenosedz pat pašizmaksu. «Bet mēs iepriekš pat par desmit 

santīmiem nekad neesam tirgojuši. Te vairs nav runa par peļņu, bet par to, ka netiek nosegta pat 

pašizmaksa,» atzīmē E. Strazdiņa. Kopumā pret pagājušā gada februāri un martu dārzeņu cenas 

pašlaik ir 20 līdz 40% zemākas. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/darzenu-audzetaji-uz-krizes-slieksna-

429745?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

No Latvijas brikšņiem - eksporta vēderā   

Gaļas liellopu audzētāju saime valstī pakāpeniski aug; nozares nākotnē prognozē arī apmākušās 

dienas. Liellopu gaļas ražošanas nozare Latvijā pakāpeniski attīstās, pieaug specializēto gaļas šķirņu 

un to krustojumu dzīvnieku skaits, DB skaidro Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta 

departamenta Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane. «Sekmējot gaļas šķirņu 

liellopu un to krustojumu audzēšanu, gaļas liellopu sektoram ir visi priekšnosacījumi konkurences 

veicināšanai gan vietējā, gan Eiropas Savienības (ES) tirgū. Turklāt Latvijā gaļas liellopu 

http://www.zm.gov.lv/presei/plano-samazinat-administrativo-slogu-kautuvem?id=4424
http://www.losp.lv/node/3170
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/darzenu-audzetaji-uz-krizes-slieksna-429745
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/darzenu-audzetaji-uz-krizes-slieksna-429745?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/darzenu-audzetaji-uz-krizes-slieksna-429745?utm_source=newsletter2&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/no-latvijas-briksniem-eksporta-vedera-429823
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/no-latvijas-briksniem-eksporta-vedera-429823
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audzēšanai ir piemērotas lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Tā ir vidi saudzējoša nozare, kas 

piemērota bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanai,» situāciju raksturo D. Freimane. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/no-latvijas-briksniem-eksporta-vedera-429823? 

 

Panākta politiskā vienošanās par rekomendāciju pārņemšanu zivsaimniecībā  

2015.gada 26.marts. – Latvijas prezidentūra ES Padomē ceturtdien, 26.martā, sarunās ar Eiropas 

Parlamentu, panāca politisko vienošanos par regulas Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības 

komisijas (GFCM) rekomendāciju pārņemšanu ES normatīvajos aktos. Minētais priekšlikums 

nodrošinās GFCM 2011., 2012. un 2013. gadā pieņemto rekomendāciju pārņemšanu, kas attiecas uz 

ilgtspējīgu sarkano koraļļu ieguvi, jūras putnu, vaļveidīgo un jūras bruņurupuču piezveju, kā arī 

haizivju, raju un mūkroņu saglabāšanas pasākumiem Vidusjūrā un Melnajā jūrā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/panakta-politiska-vienosanas-par-rekomendaciju-parnemsanu-

zivsaimnieci?id=4425 

 

 

Biodrošība – dzīvnieku veselības garantija 
Rīga, 2015.gada 24.marts. – Seminārā “Biodrošība – dzīvnieku veselības garantija”, kas 23. un 

24.martā notika Rīgā, apsprieda veiksmīgākos risinājumus dzīvnieku infekcijas slimību 

ierobežošanai. To organizēja Zemkopības ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisijas Tehniskās 

palīdzības informācijas apmaiņas instrumentu (Technical Assistance and Information Exchange 

Instrument, TAIEX).  “Seminārs kārtējo reizi apliecināja, ka konceptam “profilakse labāka nekā 

ārstēšana” ir izšķiroša nozīme dzīvnieku veselības nodrošināšanā,” norādīja viena no semināra 

moderatoriem, Zemkopības ministrijas Pārtikas un veterinārā departamenta direktora vietniece 

Antra Briķe. 
http://www.zm.gov.lv/presei/biodrosiba-dzivnieku-veselibas-garantija?id=4416 

 

 

Veicinās ražotāju organizāciju izveidi zivsaimniecībā 

24. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas 

paredz atbalsta piešķiršanas kārtību atzītām zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju 

organizācijām. Atbalsts paredzēts par ražošanas un tirdzniecības plānu izstrādi un īstenošanu. Lai 

īstenotu ražotāju organizāciju mērķus un pasākumus, katra ražotāju organizācija izstrādā ikgadēju 

ražošanas un tirdzniecības plānu. Noteikumu projekts paredz, ka Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonds (EJZF) paredz ikgadēju finansiāla atbalsta sniegšanu atzītām zvejas vai 

akvakultūras produktu ražotāju organizācijām par ražošanas un tirdzniecības plānu izstrādi un 

īstenošanu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-razotaju-organizaciju-izveidi-zivsaimnieciba?id=4412 

 

Uzlabos zivju izkraušanas kontroli 

24. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas 

nosaka nozvejoto zivju izkraušanas kontroles, zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/no-latvijas-briksniem-eksporta-vedera-429823
http://www.zm.gov.lv/presei/panakta-politiska-vienosanas-par-rekomendaciju-parnemsanu-zivsaimnieci?id=4425
http://www.zm.gov.lv/presei/panakta-politiska-vienosanas-par-rekomendaciju-parnemsanu-zivsaimnieci?id=4425
http://www.zm.gov.lv/presei/biodrosiba-dzivnieku-veselibas-garantija?id=4416
http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-razotaju-organizaciju-izveidi-zivsaimnieciba?id=4412
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un ražošanas telpu pārbaudes kārtību. Plānots, ka zivju produktu izsekojamība nodrošinās 

visaptverošas kontroles režīma izveidošanu visos ražošanas un tirdzniecības ķēdes posmos. Zivju 

izkraušanas kontrole iekļauj tādus posmus kā zvejas produktu svēršana, pirmā pārdošana, 

transportēšana un izsekojamības nodrošināšana visām zvejas un akvakultūras produktu partijām. 

Atbilstoši jaunajām prasībām tiks nodrošināta izsekojamība visām zvejas un akvakultūras produktu 

partijām no nozvejas vai ieguves līdz mazumtirdzniecības vietai visos ražošanas, pārstrādes un 

izplatīšanas posmos. Jaunie noteikumi paredz, ka pie katras produktu partijas vai, ja partija ir 

sadalīta daļās, pie katras tās daļas, piemēram, kastes, maisa, paletes, konteinera jāpievieno aizpildīts 

izsekojamības dokuments. 

http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabos-zivju-izkrausanas-kontroli?id=4411 

 

Kaspars Kļaviņš: Degvielas marķēšana ir dārga kļūda 

KASPARS KĻAVIŅŠ, Aitkopis (Igaunijas pierobežā), LAAA pārstāvis LOSP: Daudzi ir atskārtuši, 

ka piedāvātā degvielas marķēšana praksē darbosies krietni savādāk, nekā domāts. Tādēļ notiek 

sarunas ar Finanšu un Zemkopības ministrijas amatpersonām, kā arī diskusijas lauksaimnieku 

organizācijās par apstiprinātās normas atcelšanu. Degvielas marķēšanu uzskatu par lielu kļūdu, kas 

prasa salīdzinoši lielus resursus, pretī dodot daudz vairāk mīnusu nekā plusu. Diemžēl piedāvājums 

likumdošanā, kombinējot lauksaimnieku degvielas marķēšanu ar ierobežotu tās daudzumu un 

procesa kontroli, izskatās kas vairāk par nejaušu kļūdu. 

http://www.la.lv/degvielas-markesana-ir-darga-kluda/ 

 

Aktuālā informācija par vides aizsardzības prasībām lauksaimnieciskai 

darbībai 

Informācija par spēkā esošiem MK noteikumiem attiecībā uz Nitrātu direktīvas ieviešanu Latvijā, 

2014.gada 23.decembrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.829 „Īpašās prasības 

piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”, kas aizstāj līdzšinējos Ministru kabineta 

2007.gada 7.jūlija noteikumus Nr.628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai 

dzīvnieku novietnēs” un Ministru kabineta noteikumi Nr. 834 „Noteikumi par ūdens un augsnes 

aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”, kas aizstāj 

līdzšinējos 2011.gada 11.janvāra noteikumus Nr.33 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību 

no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”. 

http://www.losp.lv/node/3165 

Pērn īpaši audzis saražotās liellopu un putnu gaļas apjoms 

Pērn, salīdzinot ar 2013. gadu, turpināja pieaugt saražotās lopkopības produkcijas apjomi visās 

galvenajās nozarēs, it īpaši saražotās liellopu un putnu gaļas, kā arī piena apjoms, liecina Centrālās 

statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie provizoriskie dati. 

http://www.la.lv/pern-ipasi-audzis-sarazotas-liellopu-un-putnu-galas-apjoms/ 

 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/uzlabos-zivju-izkrausanas-kontroli?id=4411
http://www.la.lv/degvielas-markesana-ir-darga-kluda/
http://www.losp.lv/node/3165
http://www.la.lv/pern-ipasi-audzis-sarazotas-liellopu-un-putnu-galas-apjoms/
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LOSP dalīborganizācija Latvijas Biškopības biedrība: bites šogad būs 

pārziemojušas sliktāk nekā pērn  

Bites šogad būs pārziemojušas sliktāk nekā pērn, atzina Latvijas Biškopības biedrības (LBB) 

vadītājs Armands Krauze. “Daži [biškopji] saka, ka ir slikti, daži saka, ka viss ir kārtībā, bet man 

liekas, ka šogad ir sliktāk nekā iepriekšējo gadu. Birums būs lielāks,” teica Krauze. 

http://www.la.lv/biedriba-bites-sogad-bus-parziemojusas-sl…/ … 

 

Poļu gurķi zaudē pelēko nokrāsu  (Dienas bizness) 

Latvijas un Polijas gurķi pirmo reizi veikala plauktā mērojas spēkiem godīgā cīņā ar reālo 

cenu, norāda dārzeņu audzētāji. DB veiktie aprēķini liecina, ka garos gurķus pašmāju audzētāji 

pašlaik tirdzniecības ķēdēm pārdod par aptuveni 3,2 eiro kilogramā, savukārt lielākajos 

mazumtirdzniecības tīklos to cena pieaug līdz aptuveni 4,4 eiro. Piemēram, Rimi Latvia tīkla 

veikalā Valdemārs 20. martā Latvijas gurķi maksāja 4,39 eiro, savukārt no Polijas ievestie – 3,79 

eiro. Getliņu tomātu kilograma cena tiklā pašlaik ir 5,99 eiro, kas ir 15% mazāk nekā šajās dienās 

pirms gada. Savukārt Mežvidu tomāti maksā 5,49, kas ir par 7% lētāk. «Jāpiebilst, ka pieprasījums 

pēc Latvijas tomātiem šobrīd ir vērtējams kā ļoti labs, pat lielāks nekā piedāvājums,» atzīmē Dace 

Valnere, Rimi Latvia vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste. Maxima Latvija tīkla veikalos 

pašmāju garie gurķi maksā 4,39 eiro kilogramā, poļu gurķus nopirkt nevar, savukārt no Spānijas 

ievesto akcijas cena ir 1,39 eiro. Trešo dienu lielākajos abu tīklu veikalos pieejami arī vietējie lauka 

gurķi, kuru kilograma cena pirmajās dienās ir 4,99 eiro. Savukārt Rīgas Centrāltirgū vietējo gurķu 

vēl pārdošanā nav, toties plaši pārstāvēti poļu un ukraiņu audzētāji, kuru produkciju var iegādāties, 

šķiroties no 2,5 līdz 3 eiro par kilogramu. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/polu-gurki-zaude-peleko-nokrasu-

429594?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Sodīs personas, kuras neizmantos lauksaimniecības zemi tam paredzētajam 

mērķim  

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, 

kas paredz soda sankcijas personām, kuras iegādāto lauksaimniecības zemi neizmanto 

lauksaimnieciskajā darbībā vai zemes dzīļu izmantošanai paredzēto lauksaimniecības zemi 

neizmanto šajā nolūkā, informē ZM. 

http://www.db.lv/razosana/sodis-personas-kuras-neizmantos-lauksaimniecibas-zemi-tam-

paredzetajam-merkim-

429479?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 

Lauku dienas 2015. gada 03. Jūlijā 
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (VPLSI) rīko  Lauku dienas 2015. gada 03. jūlijā, kas 

tiks organizētas sadarbībā ar Vidzemes agroekonomisko kooperatīva sabiedrību (VAKS). Lauku 

dienās paredzēti plaši lauku izmēģinājumu un lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi ar dažādu 

firmu piedalīšanos, kā arī informatīvs seminārs, mazo lauksaimnieku mākslas radošās darbnīcas ar 

Rīgas Latviešu biedrības “Sprīdīšu skolas” dalību u.c. aktivitātes. 

 

http://www.la.lv/biedriba-bites-sogad-bus-parziemojusas-sliktak-neka-pern/
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/polu-gurki-zaude-peleko-nokrasu-429594
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/polu-gurki-zaude-peleko-nokrasu-429594?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/polu-gurki-zaude-peleko-nokrasu-429594?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/sodis-personas-kuras-neizmantos-lauksaimniecibas-zemi-tam-paredzetajam-merkim-429479
http://www.db.lv/razosana/sodis-personas-kuras-neizmantos-lauksaimniecibas-zemi-tam-paredzetajam-merkim-429479
http://www.db.lv/razosana/sodis-personas-kuras-neizmantos-lauksaimniecibas-zemi-tam-paredzetajam-merkim-429479?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/sodis-personas-kuras-neizmantos-lauksaimniecibas-zemi-tam-paredzetajam-merkim-429479?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/sodis-personas-kuras-neizmantos-lauksaimniecibas-zemi-tam-paredzetajam-merkim-429479?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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Par jauno ES Mežu stratēģiju 

Otrdien Lauksaimniecības komitejas pieņemtajā rezolūcijā Eiropas Parlamenta deputāti (MAPs) 

aicina uz labāku ar mežiem saistīto ES politikas koordināciju. 

Jaunajai ES Mežu stratēģijai ir jābalstās uz ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, jāveicina jaunu 

izejmateriālu izmantošana, ar mežu saistītu nozaru konkurētspējas paaugstināšana, tādejādi veicinot 

nodarbinātības palielināšanos mežu nozarē! „Jaunā Mežu stratēģija ir ilgi gaidītā atbilde uz 

nozīmīgajām politikas pārmaiņām, kuras skārušas mežu nozari pēdējo 15 gadu laikā. Būtiska ir 

nozares pozitīvā ietekme uz nodarbinātību un attīstību, koncentrējoties uz ES mežu ilgtspējīgu un 

koksnes resursu efektīvu izmantošanu, teica savā uzrunā Elisabeth Köstinger (EPP, AT). 

ES ir nepieciešams atjaunināt viss aptverošu kopīgu (vienotu) mežu stratēģiju, lai novērstu esošās 

pārrobežu problēmas, piemēram, mežu ugunsgrēkus, klimata pārmaiņas, dabas katastrofas, kā arī, 

lai nodrošinātu aizsardzību no invazīvām svešzemju sugām. Jaunajai stratēģijai ir jābūt kā 

instrumentam, kas palīdz novērst mežu katastrofas, uzlabojot mežu resursu efektivitāti, un ar to 

saistīto nozaru nostiprināšanu, palielinot konkurētspēju un veicinot nodarbinātību, pieņemts 

Komitejā balsojot par ar 34 balsīm ar 5 balsīm pret un četrām balsīm atturoties. 

Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana un jaunu darbavietu radīšana 

Lauksaimniecības komiteja ierosināja Komisijas plānā atbalstīt, ciešā sadarbībā ar Dalībvalstīm, 

vietējām autorītēm un mežu īpašniekiem objektīvus un demonstrējamus kritērijus, un indikators 

ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai. Ieviešot konkrētus pasākumus turpināt nacionālo noteikumu 

pielietošanu un nepalielināt administratīvo slogu.  

Ne tikai aizsargātu vidi, bet veicinātu efektīvu konkurētspēju Eiropas meža nozarē un palielinātu 

nodarbinātību. 

 Eiropas Parlamenta deputāti vienojās, ka prioritāte būtu jāpiešķir vietējās izcelsmes 

kokmateriāliem, lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju, ko rada transporta pārvadājumi no 

ārvalstīm. 

Lielāks atbalsts lauku attīstībai  

Eiropas Parlamenta deputāti aicināja Komisiju koksnes pārstrādes rūpniecību iekļaut to pašreizējās 

ES programmās (piemēram, Horizon 2020 un COSME – MVU konkurētspējas programmā) un 

attīstīt jaunus instrumentus, lai veicinātu mērķtiecīgu rentablu risinājumu izpēti un atbalstītu 

ilgtspējīgas koksnes bio-ekonomikas attīstību.  

Eiropas Parlamenta deputāti uzskata, ka monitoringu, jeb resursu uzraudzību varētu veikt 

izmantojot Copernicus programmu, kā ari citas ES iniciatīvas varētu nodrošināt ar informāciju. 

Labāka pasaules mežu aizsardzība Bažas par pasaules mežu izciršanu Eiropas Parlamenta deputāti 

aicina Komisiju publicēt pārskatu par ES Kokmateriālu regulu, kura regulē nelegālu mežistrādi ES 

un izstrādāt rīcības plānu par atmežošanu un mežu degradāciju. 

Informāciju sagatavoja: Inga Purviņa, projektu koordinatore 
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LAD aktualitātes: 
 

 

 LLKC un LAD kopīgi rīkotie semināri lauksaimniekiem 2015.gada pavasarī 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/seminari-lauksaimniekiem-

505 … 

 E-pakalpojums "Sezonas laukstrādniem” http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-

kalendars/aktualitates/pieejams-e-pakalpojums-sezonas-laukstradnieki-507 …   

 Kā aizpildīt Lauku bloku precizēšanas pieteikumu? Paskaties LAD sagatavoto video! 

http://bitly.com/1BYJToC  

 Pieejama operatīvā informācija pasākumam ''Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās''  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/ 

 Pieejama arī rokasgrāmata lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījuma 

sagatavošanai! http://bit.ly/16clIbf  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-

attistibas-strategiju-istenosana-107 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 

 

Latvijas Lauku foruma aktivitātes:  

 

Līdz 24. martam ir iespēja pieteikties dalībai ATTĪSTĪBASFORUMĀ: http://lapas.lv/questionnaire-

lv/attistibas-forums1/ 

 

No 2015. gada 3. līdz 5. jūnijam Līgatnē notiks starptautisks trīs dienu pasākums – Attīstības 

forums, kas būs viens no nozīmīgākajiem notikumiem attīstības jomā Latvijas prezidentūras ES 

Padomē laikā. 120 kopienu aktīvistu un līderu, ekspertu, viedokļu līderu, politikas veidotāju un 

lēmumu pieņēmēju foruma centrālā tēma ir globalizācija – mijiedarbība starp lokālo un globālo; 

savas izpratnes veidošana par globālajiem problēmjautājumiem un to saikni ar mūsu katra ikdienas 

dzīvi un mūsu ikdienas izvēļu ietekmi uz globālajiem izaicinājumiem. 

Vairāk informācijas un darba kartība te: http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-

projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/ 

Lauku kopienu parlaments - "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un 

http://t.co/8WsLq1xA7Z
http://t.co/8WsLq1xA7Z
http://t.co/O4KZspcABB
http://t.co/O4KZspcABB
http://t.co/C4Q2mNc0Ia
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=59711df6&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/operativa-informacija/
http://t.co/AN0ZzOHSs7
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
http://lapas.lv/questionnaire-lv/attistibas-forums1/
http://lapas.lv/questionnaire-lv/attistibas-forums1/
http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/
http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/
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lauku reģionos"  

Līgatne, no 3. - 5. Jūnijs http://www.losp.lv/node/3109 

 

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 

http://www.losp.lv/node/3109
mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

