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INFOLAPA Nr. 10 

 

LOSP medijos: 

 

 

Pagājušajā nedēļā notika Lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes sēde – par lauksaimniecības 

profesionālās izglītības sistēmu un tās nākotnes scenārijiem. Sēdē piedalījās arī izglītības un zinātnes 

ministre Ilga Šuplinska, kā arī profesionālās skolas, ZM parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs, 

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis, nozaru eksperti un citas ieinteresētās personas, 

kuras vēlas sakārtot lauksaimniecības profesionālās skolas. 

 

 

 
 

 

LNT Ziņas: Pavasarī PVD pieaug sūdzību skaits par piena smaku 

https://tvplay.skaties.lv/lnt-zinas/lnt-zinas-10313736/ 

 

 
 

Biedrība: Latvijas kazkopji patlaban iepauzē ar vaislas dzīvnieku eksportu 

Latvijas kazkopības saimniecības patlaban neeksportē vaislas dzīvniekus, neraugoties uz 

pieprasījumu pēc šiem dzīvniekiem citās Baltijas valstīs, teica Latvijas Kazkopības biedrības valdes 

https://tvplay.skaties.lv/lnt-zinas/lnt-zinas-10313736/
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priekšsēdētāja Kristīne Piliena. 

http://laukos.la.lv/biedriba-latvijas-kazkopji-patlaban-iepauze-ar-vaislas-dzivnieku-eksportu 

 

Lauksaimnieki ceļ trauksmi – trūkst kvalificētu mehanizatoru  

Šobrīd lauksaimniecības tehnika – traktori, kombaini – kļūst arvien modernāki, dārgāki un tālab to 

vadīšanai nepieciešami arī zinoši šīs jomas speciālisti. Lai arī profesionālās skolas it kā sagatavo 

lauku mehāniķus, tomēr, kā vērtē Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācijā, šobrīd 

pat ļoti trūkst kvalificētu mehanizatoru un traktoristu.  

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lauksaimnieki-cel-trauksmi--trukst-kvalificetu-

mehanizatoru.a312258/?fbclid=IwAR1KQkOvJvUpXRCgpRvRku3pfXHPlB2UvcCPSv_enOB3iOu

9FSzDg_ZiK0M 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:  

29. martā būs LBLA informatīvais seminārs Durbē!  

Šeit plašāka informācija - http://www.lbla.lv/aicinam-uz-lbla-informativo-seminaru-durbe 

Pieteikšanās elektroniska - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0mI_JK-

8_owG_6tY_M2GoCoudx6QgAYE69DIEytBnjPPujw/viewform 

 

Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes: 

Latvijas Zemnieku federācija aicina uz kopsapulci un  semināru “Mazo un vidējo 

saimniecību nozīme nākamajā plānošanas periodā”  

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” (LZF) š. g. 21. martā plkst. 10.00 Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrā (LLKC) Ozolniekos (Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads) 

rīko ikgadējo biedru kopsapulci un semināru “Mazo un vidējo saimniecību nozīme nākamajā 

plānošanas periodā”. 

http://www.losp.lv/node/5845  

Latvijas Lauku forums aktivitātes 

LLF un Forum Synergies izstrādātā apmaiņas programmai jauniešiem Ilgtspējīgas lauku 

attīstības veicināšanai! 

LLF un Forum Synergies izstrādātā apmaiņas programmai jauniešiem Ilgtspējīgas lauku attīstības 

veicināšanai! 

 

Tiek meklētas gan organizācijas, gan uzņēmēji, kas darbojas ar mērķi veicināt ilgtspējīgu lauku 

attīstību, 

kā arī jaunieši līdz 30 gadu vecumam (ieskaitot) ar vēlmi un/vai pieredzi ilgtspējīgas lauku 

attīstības jautājumos.  http://www.losp.lv/node/5852  

 

Siera klubs aktivitātes: 

 Dokumentālas filmas "ĒdieKarte.Auce" filmēšana (Siers un citi Latvijas produkti ēdienos. Gatavo 

"Siera klubs" biedre Ilva Liepniece), ēters 14.02. Re TV. 

http://laukos.la.lv/biedriba-latvijas-kazkopji-patlaban-iepauze-ar-vaislas-dzivnieku-eksportu
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lauksaimnieki-cel-trauksmi--trukst-kvalificetu-mehanizatoru.a312258/?fbclid=IwAR1KQkOvJvUpXRCgpRvRku3pfXHPlB2UvcCPSv_enOB3iOu9FSzDg_ZiK0M
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lauksaimnieki-cel-trauksmi--trukst-kvalificetu-mehanizatoru.a312258/?fbclid=IwAR1KQkOvJvUpXRCgpRvRku3pfXHPlB2UvcCPSv_enOB3iOu9FSzDg_ZiK0M
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/lauksaimnieki-cel-trauksmi--trukst-kvalificetu-mehanizatoru.a312258/?fbclid=IwAR1KQkOvJvUpXRCgpRvRku3pfXHPlB2UvcCPSv_enOB3iOu9FSzDg_ZiK0M
http://www.lbla.lv/aicinam-uz-lbla-informativo-seminaru-durbe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0mI_JK-8_owG_6tY_M2GoCoudx6QgAYE69DIEytBnjPPujw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0mI_JK-8_owG_6tY_M2GoCoudx6QgAYE69DIEytBnjPPujw/viewform
http://www.losp.lv/node/5845
http://www.losp.lv/node/5852
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6.martā dokumentālas filmas "ĒdienKarte.Talsi" filmēšana (tēma siers un medījumi). 

16.-17.martā Latvijā ražoto sieru prezentācija  Itālijā jauno pavāru  profesiju konkursā "Kazargo". 

22.martā dokumentālas filmas  "ĒdienKarte. Kandava" filmāšana  (sieru popularizēšana 

saderībā ar strausu un paipalu  olām). 

  

27.martā Starptautisks profesiju konkurss Rīgā, (pavāri un viesmīļi strādās arī ar sieriem, 

gatavos sieru plates).. 

28.martā trešais seminārs  pavāriem, viesu māju saimniecēm un pedagogiem, kuri māca 

jaunos pavārus, "Veselība, labs izskats ar Latvijas produktiem". 

 

Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes: 

Zemgales Olimpiskajā centrā, Kronvalda ielā 24, Jelgavā 

2019. gada 16. martā 

Pavasara konference biškopjiem  
10:00 – 10:15 Atklāšana – LBB valdes priekšsēdētājs Armands Krauze un LBB Padomes 

priekšsēdētājs Juris Šteiselis 

10:15 - 10:55 Praktiskā pieredze biškopībā – biškopis Aleksandras Pupkevičius (Lietuva) 

10:55 – 11:15 Lauksaimniecības ķīmijas atliekvielu formēšanās biškopības produkcijā – 

LBB pētnieks Valters Brusbārdis 

11:15 – 11:45 Aktualitātes biškopjiem un plānotie pētījumi saistībā ar medus bitēm un 

apputeksnētājiem - VAAD pārstāvis 

11:45 – 12:00 Atbalsta maksājumi un citi atbalsta veidi biškopjiem 2019. gadā – ZM Valsts 

atbalsta plānošanas nodaļas direktora vietniece Biruta Ingiļāvičute 

12:00 – 12:20  Ģimeņu saimniecību loma Latvijas attīstībā - LZF valdes priekšsēdētāja 

Agita Hauka 

12:20 – 12:35  Latvijas biškopju biedrības trīs gadsimtos - LBB Padomes priekšsēdētājs 

Juris Šteiselis 

  

12.45 – 15.00 Individuālas konsultācijas: 

- vaska pārstrāde un jaunākās inovācijas biškopības inventārā – biškopis, LBB lektors Armands 

Gumbris; 

- praktiskā pieredze biškopībā - biškopis Aleksandras Pupkevičius (Lietuva); 

- digitālie dravas pieraksti – biškopis Jānis Kronbergs; 

- par varras un citu bišu slimību ierobežošanu – pētniece, veterinārārste Ineta Eglīte (konsultēs 

visas dienas garumā pie preparātu sadales); 

Valters Brusbārdis uz biškopju jautājumiem atbildēs 2. stāvā pēc konferences. 

 

 

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

  

Biedrība „Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācija” ar šķirnes trušiem piedalīsies izstādēs: 
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Biedrības Ropažu Garkalnes partnerība aktivitātes: 

Biedrība Ropažu Garkalnes partnerība īsteno starptautisku projektu “Zirgu izmantošanas iespējas 

šodien un rīt. EQUUS.” 

Projekta ietvaros aicinām uz semināru. 
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Projekta “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam.” Projekta ietvaros 

notiks 2 semināri.  

 
 

 

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 

 

 

 

NOZARES AKTUALITĀTES: 

 

Apstiprināti noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2019. gadam  

Valdība otrdien, 5. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts 

atbalstu lauksaimniecībai 2019. gadam. Kopējā naudas summa, kas paredzēta valsts subsīdijās šim 

gadam, ir 8 720 490 eiro. Lai stimulētu lauksaimnieka dzīvotspēju un konkurētspēju, pieejamais 

finansējums novirzīts. http://www.losp.lv/node/5836 

 

VAAD: Mēslošanas līdzekļus agri pavasarī nedrīkst izkliedēt pa sasalušu augsni  

Kad uzspīd saulīte un paliek siltāks, tā vien gribas ķerties klāt dārza darbiem un rosīties pa laukiem. 

Tomēr jāņem vērā, ka augsne vēl ir sasalusi, tāpēc daži dārza darbi būtu jāatliek līdz vēlākam laikam, 

tajā skaitā arī mēslošanas līdzekļu izkliede agri pavasarī.  Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) 

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/5836
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savā mājaslapā atsaucas uz Ministra kabineta noteikumiem Nr. 834, kas nosaka to, ka mēslošanas 

līdzekļus nedrīkst izkliedēt pa sasalušu augsni. 

https://www.delfi.lv/majadarzs/aktuali/vaad-meslosanas-lidzeklus-agri-pavasari-nedrikst-izkliedet-

pa-sasalusu-augsni.d?id=50872539 

 

Apstiprināts pārejas posma valsts atbalsts vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai 

ciltsgrāmatā  

Valdība otrdien, 5. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts 

atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanas ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes, 

darbspēju un produktivitātes datu noteikšanas pakalpojumam. http://www.losp.lv/node/5837 

 

Latvijā iepirktā piena apmērs janvārī turpināja sarukt; cena – pieaugt 

Latvijā šogad janvārī iepirktā piena apmērs samazinājies par 2% salīdzinājumā ar pagājušā gada 

attiecīgo periodu, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta 

publiskotā informācija. Vienlaikus piena iepirkuma cena janvārī Latvijā turpināja pieaugt – Latvijā 

svaigpiena cena 2019.gada janvārī bija 302,1 eiro tonnā, kas ir par 1% vairāk nekā pērn decembrī, 

kad tā bija 299,9 eiro tonnā. 

http://laukos.la.lv/latvija-iepirkta-piena-apmers-janvari-turpinaja-sarukt-cena-pieaugt  

 

Cūkgaļas iepirkuma cenas mēneša laikā samazinājušās par 2% 

Cūkgaļas iepirkuma cena Latvijā šā gada janvārī sarukusi par 2% salīdzinājumā ar pagājušā gada 

decembri, kā arī tā bija vidēji par 8,3% zemāka nekā 2018.gada janvārī, liecina Zemkopības 

ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati. Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas vidējā 

cena janvārī bija par 1,5% zemāka nekā 2018.gada janvārī. Lietuvā cūkgaļas cena šā gada janvārī bija 

par 12,9% zemāka nekā šajā mēnesī pirms gada, Polijā – par 6,7% zemāka, bet Vācijā un Igaunijā tā 

šā gada janvārī bija par 2,2% augstāka nekā pirms gada, Dānijā – par 0,3% augstāka. 

http://laukos.la.lv/cukgalas-iepirkuma-cenas-menesa-laika-samazinajusas-par-2 

 

Pirmo augsnes kartēšanu un kvalitātes vērtēšanu lauksaimniecības zemei jāsāk līdz 

2028.gadam 

Pirmo augsnes kartēšanu un zemes kvalitātes vērtēšanu lauksaimniecībā izmantojamai zemei būs 

jāsāk līdz 2028.gada 1.janvārim, paredz šodien Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Zemes 

pārvaldības likumā. Likumā ierakstīts, ka augsnes kartēšanu un zemes kvalitātes vērtēšanu 

lauksaimniecībā izmantojamai zemei būs jāveic ne retāk kā reizi 20 gados. Augšņu kartētājiem un 

zemes kvalitātes vērtētājiem, kā arī vides vai nacionālā meža monitoringa veicējiem, būs tiesības bez 

ierobežojumiem pārvietoties un ņemt augsnes paraugus lauksaimniecības un meža zemēs, ja 

nepieciešams, uzrādot dienesta vai darba apliecību. 

http://laukos.la.lv/pirmo-augsnes-kartesanu-un-kvalitates-vertesanu-lauksaimniecibas-zemei-jasak-

lidz-2028-gadam 

 

Jauns raksts PIRCĒJA CEĻVEDĪ: kā pārliecināties, vai piena, gaļas un zivju produkti tiešām 

ražoti Latvijā? Meklējiet uz iepakojuma ovālo marķējumu: 

Ikdienā pārtikas piedāvājuma un pārtikas reklāmu piesātinātajā vidē ir grūti orientēties, meklējot 

Latvijā ražoto dzīvnieku izcelsmes – piena, gaļas un zivju – produkciju. Lai savam galdam atrastu 

tieši Latvijas ražojumus, ir jābūt vērīgam, uzmanīgam un zinošam. Šis raksts ir par dzīvnieku 

izcelsmes pārtikas identifikācijas marķējumu, kas sniedz iespēju orientēties pārtikas produkta 

izcelsmē. Gadījumi, kad ražotāji produktu nosauc ļoti latviskos un daiļskanīgos vārdos, nav reti. 

Parasti tie izvietoti marķējuma priekšpusē un vēl papildināti ar kādu zīmējumu, kas tā vien vedina 

http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7253?fbclid=IwAR19ZTXIsbWAGYc-u14tT_S-RvuZcE5v4lT8wZNKaN-ADfR8eaup9-jw7Rs
https://likumi.lv/doc.php?id=271376
https://www.delfi.lv/majadarzs/aktuali/vaad-meslosanas-lidzeklus-agri-pavasari-nedrikst-izkliedet-pa-sasalusu-augsni.d?id=50872539
https://www.delfi.lv/majadarzs/aktuali/vaad-meslosanas-lidzeklus-agri-pavasari-nedrikst-izkliedet-pa-sasalusu-augsni.d?id=50872539
http://www.losp.lv/node/5837
http://laukos.la.lv/latvija-iepirkta-piena-apmers-janvari-turpinaja-sarukt-cena-pieaugt
http://laukos.la.lv/cukgalas-iepirkuma-cenas-menesa-laika-samazinajusas-par-2
http://laukos.la.lv/pirmo-augsnes-kartesanu-un-kvalitates-vertesanu-lauksaimniecibas-zemei-jasak-lidz-2028-gadam
http://laukos.la.lv/pirmo-augsnes-kartesanu-un-kvalitates-vertesanu-lauksaimniecibas-zemei-jasak-lidz-2028-gadam


 

 Infolapa_10_11.03.2019.                                                                                               www.losp.lv  

 

pirkt “vietējā ražotāja” preci. Taču būtiskā informācija ir atrodama produkta iepakojuma otrā 

pusē, krietni mazākiem burtiem, dažreiz pat uzreiz neieraugāma, jo atrodas, piemēram, 

locījuma vietā. Tādēļ aicinām patērētājus būt vērīgiem. Jo tieši speciālais ovālais marķējums 

norāda, kurā valstī un uzņēmumā produkts ir ražots. 
http://www.zm.gov.lv/presei/piens-gala-un-zivis-vai-tiesam-no-latvijas-razotajiem-

?id=10030&fbclid=IwAR30pwhFPn5xTkqaqdP3AmA2nbeW95XO7B7p45GclpY8HJGtaZ-

b50mHd5c 

 

 
 

 

Plūdu risku samazināšanai turpina atjaunot un pārbūvēt polderu sūkņu stacijas, 

aizsargdambjus un valsts nozīmes ūdensnotekas 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), investējot Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) atbalsta līdzekļus, kas 2014.-2020. gada plānošanas periodā paredzēti meliorācijas 

infrastruktūras atjaunošanai, arī 2019. gadā turpina īstenot plūdu risku lauku teritorijās samazināšanai 

paredzētos darbus – valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, kā arī valsts 

nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas projektu īstenošanu. http://www.losp.lv/node/5853 

 

Latvijā apzinātas 30 nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas; vietām iespējami katastrofāli 

plūdi 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) Iekšzemes ūdeņu speciālisti apzinājuši 

30 nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas, no kurām piecas ir jaunas, informē Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). 

https://www.tvnet.lv/6539472/latvija-apzinatas-30-nacionalas-nozimes-pludu-riska-teritorijas-

vietam-iespejami-katastrofali-pludi 

 

Darījumu skaits sarūk, cena – aug. Tirgū trūkst lauksaimniecības zemes 

2018. gadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgū krietni sarucis darījumu skaits – par 18% 

mazāk nekā 2017. gadā. Salīdzinājumā ar 2013. gadu pagājušajā gadā kritums bijis vēl lielāks – par 

30%. Pērn ar zemi notikuši tikai 842 darījumi, kas skaita ziņā ir viszemākais rādītājs pēdējo sešu 

gadu laikā. Salīdzinājumā ar 2017. gadu 2018. gadā viskrasāk darījumu skaits samazinājies Vidzemē 

– par aptuveni trešdaļu. Arī Zemgalē, kur zeme visauglīgākā, pērn tas krities par 14%. 

http://laukos.la.lv/tirgu-trukst-zemes 

 

Valsts darba inspekcija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina pieteikties labas 

prakses konkursam “Zelta ķivere” 

 Valsts darba inspekcija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina pieteikties labas 

prakses konkursam “Zelta ķivere” 

http://www.zm.gov.lv/presei/piens-gala-un-zivis-vai-tiesam-no-latvijas-razotajiem-?id=10030&fbclid=IwAR30pwhFPn5xTkqaqdP3AmA2nbeW95XO7B7p45GclpY8HJGtaZ-b50mHd5c
http://www.zm.gov.lv/presei/piens-gala-un-zivis-vai-tiesam-no-latvijas-razotajiem-?id=10030&fbclid=IwAR30pwhFPn5xTkqaqdP3AmA2nbeW95XO7B7p45GclpY8HJGtaZ-b50mHd5c
http://www.zm.gov.lv/presei/piens-gala-un-zivis-vai-tiesam-no-latvijas-razotajiem-?id=10030&fbclid=IwAR30pwhFPn5xTkqaqdP3AmA2nbeW95XO7B7p45GclpY8HJGtaZ-b50mHd5c
http://www.losp.lv/node/5853
https://www.tvnet.lv/6539472/latvija-apzinatas-30-nacionalas-nozimes-pludu-riska-teritorijas-vietam-iespejami-katastrofali-pludi
https://www.tvnet.lv/6539472/latvija-apzinatas-30-nacionalas-nozimes-pludu-riska-teritorijas-vietam-iespejami-katastrofali-pludi
http://laukos.la.lv/tirgu-trukst-zemes
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2019. gadā Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu organizē 

labās prakses konkursu darba aizsardzībā „Zelta ķivere”, kurā tiek aicināti piedalīties Latvijas 

uzņēmumi un organizācijas, kas efektīvi īsteno pasākumus saistībā ar ugunsdrošības uzraudzības un 

katastrofas pārvaldīšanas organizēšanu. Konkursā, kura pieteikšanās termiņš ir 6. septembris, 

pieteikumi tiks vērtēti divās uzņēmumu grupās – ar darbinieku skaitu līdz 100 un vairāk kā 100. 

http://www.vdi.gov.lv/lv/jaunumi/valsts-darba-inspekcija-un-valsts-ugunsdzesibas-un-glabsanas-

dienests-aicina-pieteikties-labas-prakses-konkursam-zelta-kivere/  

 

Ko iesākt, ja piens neder biezpienam? Atbild eksperts 

Jautājums. Govij piens it kā ir normāls, bet, kad gatavoju biezpienu, sūkalas paliek staipīgas. Kas tur 

varētu būt par vainu? Gotiņu baroju ar sienu, bietēm, miltiem, dodu klāt arī kalcija maisījumu, kā to 

esmu darījusi visu laiku. VERA KĀRSAVAS NOVADĀ. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centra konsultants piena kvalitātes jautājumos Ilmārs Gruduls spriež, ka pienā, visticamāk, strauji 

palielinājies somatisko šūnu skaits, tādējādi arī mainījies olbaltumvielu frakciju sastāvs, un 

saimniecei neizdodas pagatavot kvalitatīvu biezpienu un sieru. 

http://laukos.la.lv/piens-neder-biezpienam 

  

Saimniecība “Vecsiljāņi” ieguldīs 1,108 miljonus eiro jaunā fermā 

Kokneses novada piensaimniecība SIA “Vecsiljāņi”, kurā ražo sierus ar zīmolu “Ievas siers”, ieguldīs 

1,108 miljonus eiro piena liellopu novietnes un kūtsmēslu krātuves būvniecībā, liecina informācija 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Būvdarbus plānots veikt liellopu fermā “Imantas”, Bebru 

pagastā, Kokneses novadā līdz 2021.gada 31.janvārim, piesaistot finansējumu Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. 

http://laukos.la.lv/saimnieciba-vecsiljani-ieguldis-1108-miljonus-eiro-jauna-ferma  

 

Gerhards: Samazināto PVN likmi gaļai, zivīm, olām un pienam būtu jāievieš jau nākamgad 

Zemkopības ministrs uzteica nevalstisko organizāciju sasniegto sadarbībā ar Zemkopības ministriju 

(ZM), panākot pilotprojekta īstenošanu – samazinātas PVN likmes 5% apmērā piemērošanu Latvijai 

raksturīgajiem augļiem, dārzeņiem un ogām. “Bez jūsu iesaistes un atbalsta, domāju, tas nebūtu bijis 

iespējams. Ir pagājis gads kopš šī projekta ieviešanas un mēs jau redzam ievērojamus ieguvumus 

nozarē, mēs plūcam augļus, ko šis kopdarbs ir nesis – tā ir ēnu ekonomikas samazināšana, 

uzņēmējdarbības nosacījumu samērošana, kā arī vietējo uzņēmēju konkurētspējas veicināšana,” 

uzsvēra zemkopības ministrs. 

http://laukos.la.lv/gerhards-samazinato-pvn-likmi-galai-zivim-olam-un-pienam-butu-jaievies-jau-

nakamgad 

 

Kas jāņem vērā lauksaimniekiem: pērno gadu svarīgākās mācības  

Pēc Latvijas lauksaimnieku domām pērn labākais notikums lauksaimniecības nozarē ir valsts atbalsts 

par 2017. gada lietavu radītajiem zaudējumiem (47,8 %), savukārt kā sliktākais notikums 2018. gadā 

— ilgstošais sausums vasarā un tā radītās sekas (82,3%), liecina iegūtie rezultāti Swedbank pētījumā, 

aptaujājot lauksaimniecības nozares pārstāvjus. 

https://businessnetwork.lv/ievads/finanses/kas-janem-vera-lauksaimniekiem-

52882?utm_source=db&utm_medium=widget&utm_content=kas-janem-vera-lauksaimniekiem-

52882 

 

http://www.vdi.gov.lv/lv/jaunumi/valsts-darba-inspekcija-un-valsts-ugunsdzesibas-un-glabsanas-dienests-aicina-pieteikties-labas-prakses-konkursam-zelta-kivere/
http://www.vdi.gov.lv/lv/jaunumi/valsts-darba-inspekcija-un-valsts-ugunsdzesibas-un-glabsanas-dienests-aicina-pieteikties-labas-prakses-konkursam-zelta-kivere/
http://laukos.la.lv/piens-neder-biezpienam
http://laukos.la.lv/saimnieciba-vecsiljani-ieguldis-1108-miljonus-eiro-jauna-ferma
http://laukos.la.lv/gerhards-samazinato-pvn-likmi-galai-zivim-olam-un-pienam-butu-jaievies-jau-nakamgad
http://laukos.la.lv/gerhards-samazinato-pvn-likmi-galai-zivim-olam-un-pienam-butu-jaievies-jau-nakamgad
https://businessnetwork.lv/ievads/finanses/kas-janem-vera-lauksaimniekiem-52882?utm_source=db&utm_medium=widget&utm_content=kas-janem-vera-lauksaimniekiem-52882
https://businessnetwork.lv/ievads/finanses/kas-janem-vera-lauksaimniekiem-52882?utm_source=db&utm_medium=widget&utm_content=kas-janem-vera-lauksaimniekiem-52882
https://businessnetwork.lv/ievads/finanses/kas-janem-vera-lauksaimniekiem-52882?utm_source=db&utm_medium=widget&utm_content=kas-janem-vera-lauksaimniekiem-52882
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Kur meklēt informāciju par breksitu? 

 https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/brexit/infografikas-par-

breksitu/62746-kur-meklet-informaciju-par-

breksitu?fbclid=IwAR1XIc9EgL_2lINbDd97H94nw4yxFOEN91hdT43_WamjWdcqYGRGiWfv3-g 

 
 

 

Jauna iespēja lauksaimniecības dzīvnieku, sējumu un augu apdrošināšanai  

Valdība otrdien, 5. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai. 

http://www.losp.lv/node/5838 

 

 

11 gados valsts meža zemes platība pieaugusi par vairāk nekā 12 tūkstošiem ha 

AS “Latvijas valsts meži” (LVM), turpinot meža zemes iegādes programmu, 2018. gadā iegādājusies 

995 ha meža zemes. Savukārt 11 gadu laikā (kopš 2007. gada) LVM ir iegādājusies meža zemes 

vairāk nekā 12,1 tūkstošu ha platībā. Tas liecina, ka privāto mežu īpašnieku interese pārdot savus 

meža īpašumus LVM joprojām ir liela. LVM iegādātajās platībās nodrošina kvalitatīvu 

mežsaimniecību, tādējādi radot koksnes papildus pieaugumu valsts mežā un dodot ilgtermiņa 

pienesumu Latvijas tautsaimniecībā. LVM realizētā valsts īpašumā esošo meža zemju ilgtspējīgā 

apsaimniekošana ir ieguldījums arī Latvijas klimata politikas mērķu sasniegšanā un klimata pārmaiņu 

mazināšanā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/11-gados-valsts-meza-zemes-platiba-pieaugusi-par-vairak-neka-12-

tuksto?id=10013 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/brexit/infografikas-par-breksitu/62746-kur-meklet-informaciju-par-breksitu?fbclid=IwAR1XIc9EgL_2lINbDd97H94nw4yxFOEN91hdT43_WamjWdcqYGRGiWfv3-g
https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/brexit/infografikas-par-breksitu/62746-kur-meklet-informaciju-par-breksitu?fbclid=IwAR1XIc9EgL_2lINbDd97H94nw4yxFOEN91hdT43_WamjWdcqYGRGiWfv3-g
https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/brexit/infografikas-par-breksitu/62746-kur-meklet-informaciju-par-breksitu?fbclid=IwAR1XIc9EgL_2lINbDd97H94nw4yxFOEN91hdT43_WamjWdcqYGRGiWfv3-g
http://www.losp.lv/node/5838
http://www.zm.gov.lv/presei/11-gados-valsts-meza-zemes-platiba-pieaugusi-par-vairak-neka-12-tuksto?id=10013
http://www.zm.gov.lv/presei/11-gados-valsts-meza-zemes-platiba-pieaugusi-par-vairak-neka-12-tuksto?id=10013
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Marta SAIMNIEKS LV ir klāt!  
Ciemojamies pie SIA Gaižēni direktora Aleksa Rasmusena, kas mums izrādīja nupat Brunavas 

pagastā pabeigto jauno cūku kompleksu.  

Lasiet arī: 

- Priekšnoteikumi kukurūzas audzēšanai Latvijā; 

- Bioloģiskās sēklkopības izaicinājumi;  

- Veselu teļu ieguve un saglabāšana gaļas lopu saimniecībās; 

- Jaunpiena nozīme jaundzimušo teliņu barošanā. 

 
Iznācis jaunais Marta žurnāls AGRO tops!! 
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LAD AKTUALITĀTES 

 

LAD organizē seminārus, lai pastāstītu par aktualitātēm 

Lai stāstītu par dienesta darba aktualitātēm, kā arī sniegtu atbildes uz visiem klientus interesējošajiem 

jautājumiem, LAD organiz[ēs seminārus visā Latvijā.  Informācija par semināriem, to norises laikiem 

un vietām regulāri tiks papildināta!  

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-organize-seminarus-lai-pastastitu-

par-aktualitatem-916 

 

Jauna iespēja lauksaimniecības dzīvnieku, sējumu un augu apdrošināšanai 

Zemkopības ministrija ir mainījusi nosacījumus Ministru kabineta noteikumos par valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/jauna-iespeja-lauksaimniecibas-

dzivnieku-sejumu-un-augu-apdrosinasanai-915 

 

Kalendārs: 

 

  

No 23.aprīļa sākas pieteikšanās atbalstam biodrošības pasākumiem cūkkopībā un 

putnkopībā 

   

 

  

No 10.aprīļa sākas pieteikšanās platību maksājumiem  

   

 

  

No 1.aprīļa sākas pieteikšanās atbalstam mežsaimniecībā  

   

 

  

No 22.martā sākas pieteikšanās "Sadarbības pasākumiem" (LEADER)  

   

 

  

No 4.februāra sākusies pieteikšanās 8 dažādos pasākumos atbalstam zivsaimniecībai un 

akvakultūrai  

   

 

 

 

 

 

VAAD AKTUALITĀTES 

 

Slimību un kaitēkļu attīstības prognoze laukaugu sējumos 2019. gadā  

VAAD reģionālo nodaļu prognožu jomas speciālisti izvērtējuši iepriekšējās 2018. gada sezonas 

laukaugu (labību, rapša un pākšaugu) novērojumu rezultātus un, ņemot vērā tos un iespējamos laika 

apstākļus šī gada veģetācijas periodā, prognozējuši būtiskāko slimību un kaitēkļu attīstību 2019. 

gadā. http://www.losp.lv/node/5808 

 
 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-organize-seminarus-lai-pastastitu-par-aktualitatem-916
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-organize-seminarus-lai-pastastitu-par-aktualitatem-916
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/jauna-iespeja-lauksaimniecibas-dzivnieku-sejumu-un-augu-apdrosinasanai-915
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/jauna-iespeja-lauksaimniecibas-dzivnieku-sejumu-un-augu-apdrosinasanai-915
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=819a13b2&e=39b825c6
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=819a13b2&e=39b825c6
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=efa191bb&e=39b825c6
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=efa191bb&e=39b825c6
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=e5011f87&e=39b825c6
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=66fd00bb&e=39b825c6
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=66fd00bb&e=39b825c6
http://www.losp.lv/node/5808
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Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi: 

 

Konference “GLOBALG.A.P. sertifikāts – apliecinājums droši ražotai pārtikai ilgstpējīgā vidē” 

http://www.losp.lv/node/5840  

 
 

 

Plānotie kursi Pārtikas nozarē 2019. gada pavasaris 

http://www.losp.lv/node/5751  

 
 

 

 

 

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

https://t.co/pL5GbuwQLn
http://www.losp.lv/node/5751
mailto:losp@losp.lv

