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INFOLAPA Nr. 26 

 
 

Jauna pieeja piena pārstrādei 
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/24.07.2016-jauna-pieeja-piena-parstradei.id76820/ 

Jaunas iespējas piensaimnieku krīzes samazināšanai nākotnē gatavs piedāvāt piena ražošanas 

uzņēmums Bauskā. Tur radīts jauns nišas produkts, pārstrādājot piena un sūkalu proteīnus pulverī, 

kas ir pieprasīts Eiropas tirgū. 

 

 

Sākti hidrotehnisko būvju būvniecības projekti lauku teritoriju aizsardzībai no 

plūdiem  

Zemkopības ministrija informē, ka, izmantojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 

līdzfinansējumu, ir sākti projekti hidrotehnisko būvju būvniecībai, kas aizsargā lauku teritorijas no 

plūdiem.Šī specifiskā atbalsta īstenošanas mērķis ir samazināt plūdu apdraudējumu valstij 

piederošo hidrobūvju aizsargātajās un regulēto potomālo upju piegulošajās platībās, lai samazinātu 

applūstošās teritorijas un attiecīgi arī plūdu apdraudēto iedzīvotāju skaitu un tādējādi uzlabotu 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kas veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, kā arī palielinātu dabas 

teritoriju vērtību, pievilcīgumu un produktīvu izmantošanu Latvijas lauku teritorijā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/sakti-hidrotehnisko-buvju-buvniecibas-projekti-lauku-teritoriju-

aizsar?id=8086 

 

Somijas piensaimnieki nobažījušies par pieaugošo piena importu no Baltijas 

valstīm 

Somijas piensaimnieki nobažījušies par pieaugošo piena importu no Baltijas valstīm, norādot, ka 

politiskās diskusijas un Eiropas tirgi koncentrējušies uz lielajiem ražotājiem, pavisam aizmirstot 

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/24.07.2016-jauna-pieeja-piena-parstradei.id76820/
http://www.zm.gov.lv/presei/sakti-hidrotehnisko-buvju-buvniecibas-projekti-lauku-teritoriju-aizsar?id=8086
http://www.zm.gov.lv/presei/sakti-hidrotehnisko-buvju-buvniecibas-projekti-lauku-teritoriju-aizsar?id=8086
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Latviju, Lietuvu un Igauniju un to piena sektora ietekmi, ziņo Somijas sabiedriskās 

raidorganizācijas YLE tīmekļa vietne. 

http://www.la.lv/somijas-piensaimnieki-nobazijusies-par-pieaugoso-piena-importu-no-baltijas-

valstim/ 

 

Balticovo peļņu audzēt palīdz negaidīti augstās olu cenas Eiropā  
Olu ražošanas uzņēmuma AS Balticovo apgrozījums 2015. gadā sasniedzis 45,9 miljonus eiro, kas 

ir par 7% vairāk nekā 2014. gadā, kad uzņēmums apgrozīja 42,8 miljonus eiro, informē AS 

Balticovo sabiedrisko attiecību speciālists Armands Šterns. Pērn saražoti 620 miljoni olu, kas ir 

9% vairāk nekā pērn. Uzņēmuma peļņa 2015. gadā bija 5,6 miljoni eiro, kas ir būtisks pieaugums, 

salīdzinot ar 2014. gadā nopelnītajiem 2,15 miljoniem eiro. Eksports 2015. gadā veidoja 65% no 

uzņēmuma apgrozījuma. 

http://www.db.lv/razosana/as-balticovo-pelnu-audzet-palidz-negaiditi-augstas-olu-cenas-eiropa-

451941? 

 

Valdība uzklausījusi ziņojumu par papildu finansējumu uztura bagātinātāju 

uzraudzībai un kontrolei 
Lai informētu Ministru kabinetu par nepieciešamo papildu finansējumu uztura bagātinātāju 

kontrolei un sabiedrības informēšanai par uztura bagātinātājiem, valdība otrdien, 26.jūlijā, skatīja 

un pieņēma zināšanai Zemkopības ministrijas sagatavoto ziņojumu par nepieciešamo finansējumu 

uztura bagātinātāju uzraudzībai un kontrolei, kā arī sabiedrības izglītošanai.   

http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-uzklausijusi-zinojumu-par-papildu-finansejumu-uztura-

bagatinat?id=8088 

 
ES parādās pozitīvas iezīmes piena tirgum 
Jūnijā pasaules biržās sākušas pieaugt sviesta, sūkalu pulvera un citu industriālo piena produktu 

cenas, kas liecina par ilgi gaidīto sektora atkopšanos pēc teju divus gadus ilgušās krīzes, ziņo 

Eiropas Komisijas (EK) Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts. EK gan norāda, ka šīs cenu 

izmaiņas ir pozitīva zīme, taču vēl pāragri spriest, vai sākusies piena tirgus atveseļošanās. EK 

skaidro - ja arī cenu kāpums turpināsies, paies vēl vairāki mēneši, kamēr pozitīvās tendences sāks 

ietekmēt piena iepirkuma cenas zemniekiem. 

http://nra.lv/latvija/179549-es-paradas-pozitivas-iezimes-piena-tirgum.htm 

 

 

Sēņu biznesu integrē viesu uzņemšanā   
«Šitake mums ir kā zelta oliņa,» reģionālajam laikrakstam Kursas Laiks atzīst Skrundas novada 

Rudbāržu pagasta ZS Garīkas saimnieks Andris Vjaksa. Tieši sēņu dēļ, kas pasaulē novērtētas kā 

kulinārijas delikatese, ciemiņi brauc uz Vjaksu viesu māju. Šitake sēņu audzēšanu Latvijā sāka 

daži entuziasti, tad radās sekotāju bums – vismaz trīs simti, taču ātri noplaka. «Ja būtu vienkārši, 

tad ar tām būtu pilna Latvija,» sacījis A. Vjaksa. Kopā ar sievu Valdu un pārējiem ģimenes 

locekļiem viņš šo biznesu ir pratis noturēt un integrēt citā – viesu uzņemšanā. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/senu-biznesu-integre-viesu-uznemsana-

452311?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=article

name 

http://www.la.lv/somijas-piensaimnieki-nobazijusies-par-pieaugoso-piena-importu-no-baltijas-valstim/
http://www.la.lv/somijas-piensaimnieki-nobazijusies-par-pieaugoso-piena-importu-no-baltijas-valstim/
http://www.db.lv/razosana/as-balticovo-pelnu-audzet-palidz-negaiditi-augstas-olu-cenas-eiropa-451941
http://www.db.lv/razosana/as-balticovo-pelnu-audzet-palidz-negaiditi-augstas-olu-cenas-eiropa-451941
http://www.db.lv/razosana/as-balticovo-pelnu-audzet-palidz-negaiditi-augstas-olu-cenas-eiropa-451941
http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-uzklausijusi-zinojumu-par-papildu-finansejumu-uztura-bagatinat?id=8088
http://www.zm.gov.lv/presei/valdiba-uzklausijusi-zinojumu-par-papildu-finansejumu-uztura-bagatinat?id=8088
http://nra.lv/latvija/179549-es-paradas-pozitivas-iezimes-piena-tirgum.htm
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/senu-biznesu-integre-viesu-uznemsana-452311
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/senu-biznesu-integre-viesu-uznemsana-452311
http://rekurzeme.diena.lv/laikraksta-arhivs/sene-kas-dej-zelta-olinu-121123?prices=1
http://rekurzeme.diena.lv/laikraksta-arhivs/sene-kas-dej-zelta-olinu-121123?prices=1
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/senu-biznesu-integre-viesu-uznemsana-452311?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/senu-biznesu-integre-viesu-uznemsana-452311?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/senu-biznesu-integre-viesu-uznemsana-452311?utm_campaign=article_title&utm_source=categorypage_kolonnaa&utm_medium=articlename
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LAD aktualitātes: 

 

Noteiktas likmes programmām "Skolas piens" un "Augļi skolai" 

2016./2017.mācību gadam 

2016./2017.mācību gadam tiek noteikts pārējo izmaksu (kas ietver pārstrādes, iepakošanas un 

transportēšanas izmaksas) līmenis atkarībā no iepakojuma tilpuma: 

 pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem - 0,4871 EUR/l; 

 pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem - 0,1624 EUR/l. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noteiktas-likmes-skolas-pienam-un-

augliem-skolai-2016-2017-macibu-gadam-646 

Uzsākta pieteikšanās mācībām par ES nozīmes zālāju apsaimniekošanu 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) uzsācis pieteikumu pieņemšanu uz 

mācībām lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014. -2020. gadam pasākuma “Agrovide un 

klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas 

saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju 

ražības klase). 

http://www.losp.lv/node/4073 

 

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 

 

 

 

 

 
 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noteiktas-likmes-skolas-pienam-un-augliem-skolai-2016-2017-macibu-gadam-646
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/noteiktas-likmes-skolas-pienam-un-augliem-skolai-2016-2017-macibu-gadam-646
http://www.losp.lv/node/4073
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
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VAAD aktualitātes: 
 

Atgādinājums par glifosātu pareizu lietošanu!  
Atgādinājums par glifosātu pareizu lietošanu! Kad drīkst un kad nedrīkst lietot glifosātu saturošus 

augu aizsardzības līdzekļus!! http://www.losp.lv/node/4104  

 

 

 

 

 

 

 

LDC aktualitātes: 
 

Par kritušo dzīvnieku izslēgšanu 
Informējam, ja nobeigušies dzīvnieki tiek atdoti dzīvnieku savācējuzņēmumiem 

(Reneta,Baltic Trade), īpašniekam vai turētājam septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka 

nobeigšanās pašiem ir jāziņo datu centram par kritušajiem dzīvniekiem novietnē elektroniski 

vai papīra formā. 

Ziņojuma paraugi pieejami Mājas lapas publiskajā sadaļā VEIDLAPAS. 

________________________ 

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914.  

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
  

Siera klubs aktivitātes: 
30.jūlijā  Latgales reģiona konkurss Rēzeknē "Biezpiena un maizes gardumi uz svētku galda' 

13.augustā Valmierā "Latvijas novadu Siera diena" 

Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, +371 29487375  

 

http://www.losp.lv/node/4104
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http://www.losp.lv/node/4114 

 

Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība 

Noteiks Latvijā labāko ražoto kefīru, biezpienu, krējumu, sviestu, nogatavināto Holandes tipa 

puscieto sieru un 2015./2016. gada jauno piena produktu! 

Kooperatīvā sabiedrība „Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība” (LPCS) sadarbībā ar 

Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT 1 organizē Latvijā ražoto augstas kvalitātes piena 

produktu konkursu, kura uzvarētāji tiks apbalvoti starptautiskajā pārtikas izstādē „Riga Food 

2016”. 

http://www.losp.lv/node/4111 

 

 

Biedrības "Lauksaimnieku apvienība" aktualitātes: 
Biedrības "Lauksaimnieku apvienība" paplašināto valdes sēdi (diskusiju), lai apspriestu 

problēmjautājumus, kas saistīti ar nodarbinātību lauku apvidos (darba ņēmēju kredīti, kas ir par 

iemeslu, ka darba devējam ir jāpāriet uz nodokļu nemaksāšanu, lai samaksātu darba ņēmējam 

adekvātu atalgojumu par padarīto). Sapulcē piedalīsies TM, EM, ZM, FM,  LM, VID, VDI, NVA 

un PTAC pārstāvji. Tikšanās paredzēta 2016.gada 1.augustā plkst.10.00, Zemkopības ministrijā, 

314.kabinetā. Kontaktinformācija: Dīns Cielavs, Biedrība "Lauksaimnieku apvienība", Tel: 

29471161 

 

Latvijas Zirgaudzētāju asociācijas aktivitātes: 
Sporta centrā „Kleisti” notiks Pasaules kausa izcīņas posms jāšanas sportā Rīga–2016  

http://www.losp.lv/node/4092 

 

Stādaudzētāju asociācijas aktualitātes: 
Stādaudzētāja biļetens - jūlija numurs! http://www.losp.lv/node/4100 

 

Lauku ceļotājs aktivitātes:  
Aicinām pieteikties - SIERZIŅUS! 

Esam uzsākuši jaunu projektu ar mērķi izveidot ar sieru un siera ražošanu saistītus tūrisma 

maršrutus lauku apvidos. Izcelsim arī Eiropas Savienības kvalitātes shēmas „Aizsargāta 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāde”, „Aizsargāts cilmes vietas nosaukums”, „Garantētas tradicionālas 

īpatnības”. ES pārtikas kvalitātes shēmu aizsardzībā šobrīd no Latvijas ir tradicionālais Jāņu siers, 

taču arī citi mūsu lieliskie sieri ir pelnījuši ievērību un papildu popularizēšanas iespēju, ko dod 

projekts. 
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/588 

 

Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 
No 05.08.-12.08. Latvijā viesojas Devonas Jaunie zemnieki no Angljas. Dodamies braucienā pa 

jauno zemnieku saimniecībām pa visu Latviju. Projekta nosaukums "Young Farmers in action in 

http://www.losp.lv/node/4114
http://www.losp.lv/node/4111
http://www.losp.lv/node/4092
http://www.losp.lv/node/4100
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/588
callto:05.08.-12.08
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Latvia". 

 

 

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

http://www.losp.lv/node/4113 

 

 

LSAB „Trusis un citi” aktivitātes: 
Šovasar trušu audzētāju dienas norisināsies:  

20. augustā plkst.11.00 Kocēnu novada Dikļu pagasta „Mežiņos”; 

27. augustā plkst.11.00 Aizputes novada Kalvenes pamatskolā. 

Papildu informācijai: 

Ilga Mihmele 

LSAB „Trusis un citi” vadītāja 

Tālr. 29140842 

 

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas aktivitātes:  
Lauku izmēģinājumu un laboratoriju- eksperimentu  skates norises grafiks 2016.gadam. 

Tuvākās skates 

 3.novembrī plkst.14 - 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 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/4113
mailto:info@slieka.lv
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Dokumenti saskaņošanai: 

 

Līdz 05.08.2016. “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” http://www.losp.lv/node/4105 

Līdz 25.08.2016."Augu aizsardzības likumā" http://www.losp.lv/node/4074 

Līdz 11.08.2016. “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs” 
http://www.losp.lv/node/4112 

 

 

 

 

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

http://www.losp.lv/node/4105
http://www.losp.lv/node/4074
http://www.losp.lv/node/4112
mailto:losp@losp.lv

