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INFOLAPA Nr. 11 

 

LOSP medijos: 

 
Šis gads piena nozarē Latvijā varētu būt mierīgs, atzīmē LOSP  

Šis gads piena nozarē Latvijā varētu būt mierīgs, intervijā aģentūrai LETA prognozēja 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes loceklis un LOSP Piena grupas 

vadītājs Guntis Gūtmanis. 

https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/sis-gads-piena-nozare-latvija-varetu-but-mierigs-atzime-

losp.d?id=50901717  

 

LOSP: Šis gads piena nozarē Latvijā varētu būt mierīgs 

Šis gads piena nozarē Latvijā varētu būt mierīgs, prognozēja Lauksaimniecības organizāciju 

sadarbības padomes (LOSP) valdes loceklis un LOSP Piena grupas vadītājs Guntis Gūtmanis. Viņš 

teica, ka konkrētas prognozes par to, kāds šis gads būs piena ražotājiem, ir ļoti grūti izteikt, taču, pēc 

pašreizējām prognozēm, 2019.gads varētu būt mierīgs. “Pašlaik situācija ir mierīga, līdz ar to visam 

vajadzētu saglabāties aptuveni tādā pašā līmenī kā tagad,” teica Gūtmanis. 

http://laukos.la.lv/losp-sis-gads-piena-nozare-latvija-varetu-but-mierigs  

 

 

OIK atcelšanas datums vēl nav zināms  

Obligātās iepirkuma komponentes (OIK) sistēmas atcelšana ir komplicēts jautājums, kas, visticamāk, 

netiks atrisināts tuvāko nedēļu laikā. Likvidēt OIK līdz 31. martam nav iespējams, jo tas radīs 

ievērojamus zaudējumus Latvijas tautsaimniecībai, uzskata LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis. 

«Atbalstam atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanai enerģētikā nevajadzētu pārsniegt 0,3% 

no iekšzemes kopprodukta, taču Latvija nevar būt vienīgā valsts Eiropas Savienībā (ES), kur šāda 

atbalsta nav vispār,» skaidro G. Vilnītis, piebilstot, ka OIK maksājums elektroenerģijas lietotājiem 

būtu atceļams ne ātrāk kā no 2020. gada 1. janvāra. «Jāapzinās, ka, likvidējot AER izmantotājus 

elektroenerģijas ražošanā, palielinātos tīklu zudumi un augtu tīklu izmaksas. Lai nodrošinātu 

elektroenerģijas pietiekamību un tirgus cenas stabilitāti, finansējums par uzstādītajām jaudām būtu 

jānodrošina AST, kas samazinātu OIK par aptuveni 35 miljoniem eiro,» atzīmē LOSP 

ģenerāldirektors, kurš EM izteicis arī vairākus citus priekšlikumus, kuri saistās gan ar finansējuma 

meklēšanu AER izmantošanai enerģijas ražošanā un siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanā, gan 

normatīvo aktu bāzes uzlabošanu, kā arī vēja, saules un ūdens enerģijas izmantošanas veicināšanu. 

http://www.db.lv/zinas/oik-atcelsanas-datums-vel-nav-zinams-485127  

 

Piena eksports sasniedzis apmērus pirms Krievijas embargo, tirgu aizstāj citas valstis 

Piena eksports pašlaik ir sasniedzis apmērus pirms Krievijas embargo noteikšanas, un Krievija kā 

savulaik lielākais piena produktu noieta tirgus ir aizstāts ar citiem tirgiem, intervijā aģentūrai LETA 

atzina Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes loceklis un LOSP Piena 

grupas vadītājs Guntis Gūtmanis. 

http://laukos.la.lv/piena-eksports-sasniedzis-apmerus-pirms-krievijas-embargo-tirgu-aizstaj-citas-

valstis  

https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/sis-gads-piena-nozare-latvija-varetu-but-mierigs-atzime-losp.d?id=50901717
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/sis-gads-piena-nozare-latvija-varetu-but-mierigs-atzime-losp.d?id=50901717
http://laukos.la.lv/losp-sis-gads-piena-nozare-latvija-varetu-but-mierigs
http://www.db.lv/zinas/oik-atcelsanas-datums-vel-nav-zinams-485127
http://laukos.la.lv/piena-eksports-sasniedzis-apmerus-pirms-krievijas-embargo-tirgu-aizstaj-citas-valstis
http://laukos.la.lv/piena-eksports-sasniedzis-apmerus-pirms-krievijas-embargo-tirgu-aizstaj-citas-valstis
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Россию как рынок сбыта латвийских молочных продуктов заменили другие страны 

Экспорт молока достиг того объема, который был до установления российского эмбарго, и 

Россию как крупнейший в свое время рынок сбыта молочных продуктов заменили другие 

страны, заявил в интервью агентству ЛЕТА член правления Совета по сотрудничеству 

сельскохозяйственных организаций, руководитель молочной группы СССО Гунтис Гутманис. 

https://rus.tvnet.lv/6544714/rossiyu-kak-rynok-sbyta-latviyskih-molochnyh-produktov-zamenili-

drugie-strany  

 

Kā atšifrēt marķējumus uz olām, lai zinātu, ko pērkam?   

Latvijas veikalos patērētājiem ir pieejamas vistu olas no dažādām valstīm, piemēram, Latvijas, 

Polijas, Lietuvas, Ukrainas u.c. Tomēr Latvijas Olu ražotāju asociācijas veiktā aptauja liecina, ka 

noteikt olas ražotājvalsti pēc tās marķējuma nespēj 57% iedzīvotāju. 

http://www.db.lv/zinas/ka-atsifret-markejumus-uz-olam-lai-zinatu-ko-perkam-485139 

 

Aptauja: Iedzīvotājiem nav pietiekamu zināšanu par veikalā nopērkamo olu izcelsmi 

Pašlaik Latvijas veikalos patērētājiem ir pieejamas vistu olas no dažādām valstīm, piemēram, 

Latvijas, Polijas, Lietuvas, Ukrainas u.c., tikmēr noteikt olas ražotājvalsti pēc tās marķējuma nespēj 

57% iedzīvotāju, liecina Latvijas Olu ražotāju asociācijas veiktā aptauja*. 

http://laukos.la.lv/aptauja-iedzivotajiem-nav-zinasanu-par-veikala-noperkamo-olu-izcelsmi 

 

Biedrība: Latvijas stādu audzētāji cerīgi raugās uz šo gadu 

Latvijas stādu audzētāji cerīgi raugās uz šo gadu, jo ziemošanas apstākļi līdz šim ir bijuši samērā labi, 

sacīja Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš. Viņš atzina, ka aizvadītais 

gads nozarei klimatisko apstākļu ziņā nebija tik labs, kā būtu bijis vēlams. Latvijas stādu audzētājus 

negatīvi ietekmēja laika apstākļi – 2017.gadā slapjuma dēļ daudziem izslīka vai cieta jaunie 

stādījumi, un sausums pērn to dzīvotspēju daudz spēcīgāk negatīvi ietekmēja nekā ierastos apstākļos. 

Taču sajūtas par šo gadu ir pozitīvas un uz izaugsmi vērstas. “Šobrīd izskatās, ka būs labi, skatāmies 

ar cerībām,” sacīja biedrības vadītājs. 

http://laukos.la.lv/biedriba-latvijas-stadu-audzetaji-cerigi-raugas-uz-so-gadu  

 

Kompromisus meklējot. Saruna ar meža īpašnieku pārstāvi Aigu Grasmani 

Kam pieder mežs? Kā salāgot cilvēka un dabas līdzāsbūšanu, iztiekot bez strīdiem meža 

apsaimniekošanā? Latvijas Meža īpašnieku biedrība nule īstenojusi Latvijas Vides aizsardzības fonda 

līdzfinansēto projektu Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža 

apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās. Ar atziņām dalās biedrības izpilddirektore Aiga 

Grasmane, uzsverot, ka jāgrib iziet no konfliktu zonas, meklējot vienošanos starp valsti un meža 

īpašniekiem. https://www.diena.lv/raksts/videunturisms/dabasdiena/kompromisus-meklejot.-saruna-

ar-meza-ipasnieku-parstavi-aigu-grasmani-

14215409?fbclid=IwAR1dFJke0AxQY1PlvXgLGjc3mcFT59Aka0k_fPMgBqD8d6jnLIzFcnWoJss  

 

 

 

 

 

 

 

https://rus.tvnet.lv/6544714/rossiyu-kak-rynok-sbyta-latviyskih-molochnyh-produktov-zamenili-drugie-strany
https://rus.tvnet.lv/6544714/rossiyu-kak-rynok-sbyta-latviyskih-molochnyh-produktov-zamenili-drugie-strany
http://www.db.lv/zinas/ka-atsifret-markejumus-uz-olam-lai-zinatu-ko-perkam-485139
http://laukos.la.lv/aptauja-iedzivotajiem-nav-zinasanu-par-veikala-noperkamo-olu-izcelsmi
http://laukos.la.lv/biedriba-latvijas-stadu-audzetaji-cerigi-raugas-uz-so-gadu
https://www.diena.lv/raksts/videunturisms/dabasdiena/kompromisus-meklejot.-saruna-ar-meza-ipasnieku-parstavi-aigu-grasmani-14215409?fbclid=IwAR1dFJke0AxQY1PlvXgLGjc3mcFT59Aka0k_fPMgBqD8d6jnLIzFcnWoJss
https://www.diena.lv/raksts/videunturisms/dabasdiena/kompromisus-meklejot.-saruna-ar-meza-ipasnieku-parstavi-aigu-grasmani-14215409?fbclid=IwAR1dFJke0AxQY1PlvXgLGjc3mcFT59Aka0k_fPMgBqD8d6jnLIzFcnWoJss
https://www.diena.lv/raksts/videunturisms/dabasdiena/kompromisus-meklejot.-saruna-ar-meza-ipasnieku-parstavi-aigu-grasmani-14215409?fbclid=IwAR1dFJke0AxQY1PlvXgLGjc3mcFT59Aka0k_fPMgBqD8d6jnLIzFcnWoJss
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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: 

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". 

 

Lauku ceļotāja" biedru kopsapulce un seminārs: 

 

"Lauku ceļotājs" 28.martā ielūdz uz kopsapulci un semināru, kas notiks Ikšķiles novada Tīnūžu 

pagasta jaunajā alus un vīna degustāciju darbnīcā "Turkalnes muižas klēts". 

Dienas pirmajā daļā notiks LLTA "Lauku ceļotājs" biedru kopsapulce un valdes vēlēšanas, bet 

otrā daļā būs izglītojošs un prakstisks seminārs. 

Pieteikšanās līdz 20. martam: anna@celotajs.lv vai pa tālr. 26433316. 

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/892 

 

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
mailto:anna@celotajs.lv
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/892
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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. 

 
 

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

notiks 2 semināri.  
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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: 
 

Kooperēties, nevis “pirkt un pārdot” 

Lai gan kooperācija Latvijā uzņem apgriezienus, lielākā problēma ir tā, ka eksporta tirgos tiek 

pārdota lielākoties nepārstrādāta produkcija – graudi, piens, koki –, bet augstvērtīgāku produktu 

trūkst. Līdz ar to kopējā eksporta izaugsmes labā kooperācijai vēl ir lielas rezerves produkcijas 

ražošanas ķēdes pilnveidošanā. Ar šādu vēstījumu Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas 

biedrus vakar ikgadējā sanāksmē uzrunāja zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. 

http://laukos.la.lv/koopereties-nevis-pirkt-un-pardot  

 

LLKA: Piena iepirkuma cenas patlaban ir stabilas 

Piena iepirkuma cenas Latvijā patlaban ir vērtējamas kā stabilas, tomēr vienlaikus vērojama tendence 

likvidēt govju ganāmpulkus, sacīja Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) 

valdes priekšsēdētāja vietniece un Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS) 

“Pienupīte” vadītāja Mirdza Feldmane. 

http://laukos.la.lv/llka-piena-iepirkuma-cenas-patlaban-ir-stabilas  

 

Viedokļi. Kā aizsargāt vietējo tirgu un ražotāju? 

Latvijas lauksaimniecības produkti, tostarp piens, augļi, gaļa un citi produkti, aizvien cenas ziņā 

nespēj konkurēt ar produktiem, kas ievesti no citām valstīm, tādējādi nereti zaudējot pircēju 

labvēlību. Zaļajos iepirkumos lielākoties uzvar vietējie produkti, tomēr pasūtītājs var saņemt arī no 

tālām valstīm vestus ražojumus. Agro Tops lauku saimniekiem vaicāja, kāpēc nemākam aizsargāt 

savu vietējo tirgu un kā aizsargāt vietējo ražotāju? 

http://laukos.la.lv/ka-aizsargat-vietejo-tirgu-un-razotaju  

 

Akvakultūras bizness – lēns un ar sliktu atdevi 

Akvakultūras projektiem 15 gadu laikā izmaksāti 25,6 miljoni eiro, taču ražošana augusi ļoti 

pakāpeniski un paredzētā atdeve vēl nav sasniegta.  

Kopš 2004. gada Lauku atbalsta dienests (LAD) akvakultūras projektu realizētājiem izmaksājis 25,6 

miljonus eiro, taču šajā laikā saražotas un pārdotas 8704 tonnas zivju – karpu, karūsu, līņu un citu. 

Pēc “LB” aprēķiniem, vienas tonnas zivju saražošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidei bijis 

nepieciešami teju trīs tūkstoši eiro jeb 2,94 eiro uz vienu kilogramu. 

http://laukos.la.lv/akvakulturas-lena-atdeve 

mailto:info@slieka.lv
http://laukos.la.lv/koopereties-nevis-pirkt-un-pardot
http://laukos.la.lv/llka-piena-iepirkuma-cenas-patlaban-ir-stabilas
http://laukos.la.lv/ka-aizsargat-vietejo-tirgu-un-razotaju
http://laukos.la.lv/akvakulturas-lena-atdeve
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EZIS lietotājiem Iesniegumu sadaļā ir iespēja pašiem veikt EZIS grozījumus – pievienot jaunu 

novietni vai lietotāju, kā arī bloķēt datu ievadi lietotājam konkrētā novietnē. Iesnieguma veidlapa 

šeit: https://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_ezis_iesniegumu/ … Kā veikt izmaiņas 

EZIS. 

 

 

 

“Dobeles dzirnavnieks” investē 18 miljonus eiro bioprodukcijas ražotnē 

Latvijā lielākais graudu pārstrādes uzņēmums “Dobeles dzirnavnieks” plāno ieguldīt 18 miljonus eiro 

Baltijā lielākās bioloģisko graudu pilnas pārstrādes infrastruktūras izveidē, informēja uzņēmuma 

pārstāvji. Uzņēmums uzsāk Baltijā lielākās bioloģisko graudu pilnas pārstrādes infrastruktūras izveidi 

Dobelē, tostarp plāno celt laboratoriju, bioloģisko graudu pieņemšanas, priekšattīrīšanas, 

pirmapstrādes tehnoloģijas un uzglabāšanas torņus, kā arī atsevišķu bioloģisko graudaugu pārslu 

ražotni. 

http://laukos.la.lv/dobeles-dzirnavnieks-bioprodukcijas-razotne-investe-18-miljonus-eiro 

 

Gerhards: Valstij ir svarīgas gan lielās, gan mazās zemnieku saimniecības 

Valstij ir svarīgas gan lielās, gan mazās zemnieku saimniecības, atzina zemkopības ministrs Kaspars 

Gerhards (VL-TB/LNNK). “Ikviena saimniecība ir kāda uzņēmēja darbs un lolojums, kas sniedz 

ieguvumu Latvijas tautsaimniecībai. Tā ir vietējā produkcija, uzņēmējdarbība – tātad darbvietas un 

nodokļi, teritorijas attīstīšana, degradēto teritoriju atjaunošana utt. Tā ir dzīvība un rosība reģionos. 

Tādēļ nebūtu korekti nodalīt “lielos” un “mazos”, jo katrs no tiem ir svarīgs,” sacīja Gerhards. 

http://laukos.la.lv/gerhards-valstij-ir-svarigas-gan-lielas-gan-mazas-zemnieku-

saimniecibas?fbclid=IwAR2Q29Wq0GgHKLlMAp0CacqJhm69x9Ftmv-xIjbLrESgFMjr15dh6-

a2WOM  

 

Kooperatīvs “Piena loģistika” aizvadīto gadu noslēdzis ar 19 miljonu eiro apgrozījumu 

Piena ražotāju kooperatīvs “Piena loģistika” aizvadīto gadu noslēdzis ar 19 miljonu eiro apgrozījumu, 

pastāstīja kooperatīva valdes priekšsēdētājs Agris Ludriksons. Apgrozījuma pieaugumu veicināja 

kooperatīva biedru skaita pieaugums un arī neliels kopējā savāktā piena daudzuma palielinājums – 

pērn savāktā piena daudzums sasniedza 59 700 tonnas. Patlaban kooperatīvam ir 53 biedri un “Piena 

loģistika” vidēji dienā savāc 165 tonnas svaigpiena. 

http://laukos.la.lv/kooperativs-piena-logistika-aizvadito-gadu-nosledzis-ar-19-miljonu-eiro-

apgrozijumu 

 

 

 

https://t.co/NclwWjvFDA
http://laukos.la.lv/dobeles-dzirnavnieks-bioprodukcijas-razotne-investe-18-miljonus-eiro
http://laukos.la.lv/gerhards-valstij-ir-svarigas-gan-lielas-gan-mazas-zemnieku-saimniecibas?fbclid=IwAR2Q29Wq0GgHKLlMAp0CacqJhm69x9Ftmv-xIjbLrESgFMjr15dh6-a2WOM
http://laukos.la.lv/gerhards-valstij-ir-svarigas-gan-lielas-gan-mazas-zemnieku-saimniecibas?fbclid=IwAR2Q29Wq0GgHKLlMAp0CacqJhm69x9Ftmv-xIjbLrESgFMjr15dh6-a2WOM
http://laukos.la.lv/gerhards-valstij-ir-svarigas-gan-lielas-gan-mazas-zemnieku-saimniecibas?fbclid=IwAR2Q29Wq0GgHKLlMAp0CacqJhm69x9Ftmv-xIjbLrESgFMjr15dh6-a2WOM
http://laukos.la.lv/kooperativs-piena-logistika-aizvadito-gadu-nosledzis-ar-19-miljonu-eiro-apgrozijumu
http://laukos.la.lv/kooperativs-piena-logistika-aizvadito-gadu-nosledzis-ar-19-miljonu-eiro-apgrozijumu
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“Balticovo” sāk būvēt jaunās vistu kūtis; investīcijas – 8 miljoni eiro 

Olu un olu produktu ražotāja AS “Balticovo” sāk būvēt jaunas vistu kūtis putnu turēšanai ārpus 

sprostiem, projektā investējot vairāk nekā astoņus miljonus eiro, kā arī paplašinot eksporta tirgu īpaši 

Skandināvijas virzienā, informēja uzņēmuma pārstāvji. “Ārpus sprostiem turētu vistu kūts būvniecība 

ir ieguldījums nākotnē un atbilde uz pieprasījuma palielināšanos pēc kūtī dētām olām Skandināvijas 

valstīs un Rietumeiropā. Tās ir lielas investīcijas – projekta realizācijā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 

astoņus miljonus eiro, bet solis ir labi pārdomāts un apliecina “Balticovo” gatavību pāriet uz ārpus 

sprostiem dētu olu ražošanas palielināšanu, lai nodrošinātu arī Latvijas un Baltijas tirgus 

pieprasījumu mirklī, kad tas pieaugs,” norādīja uzņēmuma komunikācijas un attīstības direktors 

Toms Auškāps. http://laukos.la.lv/balticovo-sak-buvet-jaunas-vistu-kutis-investicijas-8-miljoni-eiro 

  

Kādas izmaiņas būs atbalsta maksājumos zemniekiem šajā gadā 

No lauksaimniekiem pēdējā laikā nereti dzirdēts jautājums, kas notiks ar valsts un Eiropas Savienības 

(ES) atbalsta maksājumiem pēc 2020. gada, kad noslēdzas šis septiņu gadu plānošanas periods. Bažas 

par tālāko attīstību rodas, jo daudzi atbalsta pasākumi beidzas jau šogad, bet par jaunajām iespējām 

vēl nav īsti skaidrības. http://laukos.la.lv/kadas-izmainas-bus-atbalsta-maksajumos 

 

Kur Jūs šogad uzzinājāt par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates 

izbraukuma grafiku? 

https://www.zm.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/aptaujas/kur-jus-sogad-uzzinajat-par-

traktortehnikas-un-tas-piekabju-valsts-teh?id=225 

 

Turcija šā gada 27.februārī informējusi Eiropas Komisiju par izmaiņām prasībās audzēšanai 

paredzētiem lauksaimniecības dzīvniekiem (liellopiem, aitām, kazām), kas tiek eksportēti no Eiropas 

Savienības uz Turciju,  - tiek atcelta prasība veterinārajam (veselības) sertifikātam pievienot 

deklarāciju par Šmalenbergas vīrusu. 

 

Pārtikas atkritumu mazināšanai veido likumu bāzi   

Mazumtirdzniecības tīklu – Maxima, Rimi Latvija, Top, Elvi – eksperti uzskata, ka patērētājus 

vajadzētu mudināt plānot savu pirkumu apjomu un izglītot ne tikai sabiedrību, bet arī varas 

iestādes.Pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Pārtikas un lauksaimniecības 

organizācijas datiem, aptuveni trešdaļa no visas pasaulē saražotās pārtikas iet zudumā vai tiek 

izšķērdēta. 

http://www.db.lv/zinas/partikas-atkritumu-mazinasanai-veido-likumu-bazi-484051 

 

Akcijā lauksaimniekiem “Tīra sēta – laba sēta” bez maksas savāks iepakojumu 

No 15.marta līdz 30.jūnijam Ziemeļvidzemē un Malienas reģionā notiks lauksaimniecībā izmantotā 

iepakojuma bezmaksas savākšanas akcija “Tīra sēta – laba sēta”, ko organizē SIA “ZAAO” (ZAAO). 

http://laukos.la.lv/akcija-lauksaimniekiem-tira-seta-laba-seta-bez-maksas-savaks-iepakojumu 

 

Virsstundas lētāk izmaksās nozarēm ar ģenerālvienošanos   

Tāds ir Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdes darba rezultāts, izskatot grozījumus Darba 

likumā. Šo ideju atbalstīja LDKK, LBAS, Ekonomikas un Labklājības ministrija, taču pret tās 

formulējumu iebilda tiesībsargs un Saeimas Juridiskais birojs. Lai šī norma būtu spēkā un darba 

devēji to varētu sākt izmantot, par to vēl jānobalso parlamenta vairākumam. Saskaņā ar Darba likumu 

nozares ģenerālvienošanos slēdz darba devēji, kas nodarbina vairāk nekā 50% nozares darbinieku vai 

kuru preču apgrozījuma vai pakalpojuma apjoms ir vairāk nekā 50% no nozares apgrozījuma. Šāda 

ģenerālvienošanās ir saistoša visiem attiecīgās nozares darba devējiem un attiecas uz visiem 

http://laukos.la.lv/balticovo-sak-buvet-jaunas-vistu-kutis-investicijas-8-miljoni-eiro
http://laukos.la.lv/kadas-izmainas-bus-atbalsta-maksajumos
https://www.zm.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/aptaujas/kur-jus-sogad-uzzinajat-par-traktortehnikas-un-tas-piekabju-valsts-teh?id=225
https://www.zm.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/aptaujas/kur-jus-sogad-uzzinajat-par-traktortehnikas-un-tas-piekabju-valsts-teh?id=225
http://www.db.lv/zinas/partikas-atkritumu-mazinasanai-veido-likumu-bazi-484051
http://laukos.la.lv/akcija-lauksaimniekiem-tira-seta-laba-seta-bez-maksas-savaks-iepakojumu
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darbiniekiem. Nozarēs, kurās ģenerālvienošanās nebūs noslēgta, saglabātos līdzšinējā virsstundu 

apmaksas kārtība. Patlaban par virsstundu darbu visos gadījumos noteikta piemaksa 100% apmērā. 

https://www.db.lv/zinas/virsstundas-letak-izmaksas-nozarem-ar-generalvienosanos-485216 

 

 

Višķu tehnikumu slēgs audzēkņu skaita dēļ 

Lai neslēgtu mācību īstenošanas vietu „Višķi”, tajā būtu jāmācās 150--200 audzēkņiem, bet šobrīd to 

apmeklē 91 audzēknis. Ar šādu argumentu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāves, 

viesojoties Daugavpils novada domē februāra beigās, aizstāvējušas lēmumu no nākamā mācību gada 

neuzņemt audzēkņus pirmajā kursā. Vizīte notikusi, reaģējot uz ministrijai adresētām Daugavpils 

novada pašvaldības un vietējo lauksaimnieku un uzņēmēju vēstulēm, kurās aicināts saglabāt šo 

mācību īstenošanas vietu. Tajās uzsvērts, ka MĪV „Višķi” ir tuvākā profesionālās izglītības iestāde, 

kur iegūt darbam lauksaimniecībā nepieciešamo specialitāti. MĪV „Višķi” īstenotas divas 

profesionālās izglītības programmas: „Lauksaimniecība” un „Lauksaimniecības tehnika”. 

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2019-03-14-visku-tehnikumu-slegs-audzeknu-skaita-del 

 

“Krāslavas piens” pērn piedzīvo apgrozījuma sarukumu 

Piena pārstrādes uzņēmums AS “Krāslavas piens” pagājušo gadu noslēdzis ar 7,901 miljona eiro 

apgrozījumu, kas ir par 20,8% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt zaudējumi bija 69 902 eiro pretēji 

146 440 eiro peļņai gadu iepriekš, liecina informācija “Firmas.lv”. Uzņēmuma vadības ziņojumā 

teikts, ka kompānija plāno turpināt sekot līdzi produkcijas kvalitātes un energoefektivitātes 

paaugstināšanai. Uzņēmuma vadība arī meklēs risinājumus stingrākai vides prasību ievērošanai, kā 

arī plānots veikt pētniecības pasākumus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras 

uzlabošanas jomā. 

http://laukos.la.lv/kraslavas-piens-pern-piedzivo-apgrozijuma-sarukumu  

 

Lauksaimniecības tehnikas iegāde internetā – riskanta 

Lai novērstu traktortehnikas zādzības, Valsts policija sadarbībā ar Zemkopības ministrijas, biedrību 

“Zemnieku saeima” un “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome” pārstāvjiem 2018. gadā 

apzināja problēmjautājumus un identificēja riskus lauksaimniekiem. Par nepieciešamajiem 

pasākumiem traktortehnikas drošai glabāšanai lauksaimnieki tika plaši informēti, un veikto 

profilaktisko pasākumu kompleksa rezultātā Latvijā ir samazinājies traktortehnikas zādzību skaits. 

Diemžēl vienlaikus ir nozīmīgi augusi globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS) zādzība no 

traktortehnikas, kā arī konstatēti vairāki gadījumi, kad lauksaimnieki ir kļuvuši par krāpšanas 

upuriem, pērkot traktortehniku ārvalstu tīmekļvietnēs.  

http://www.losp.lv/node/5842  

 

Zemnieki arvien nav atguvuši vairāku miljonu eiro parādu no diviem piena pārstrādātājiem  

Pērn gadu mijā daudziem piena lopkopjiem nācās saskarties ar nepatīkamu ziņu - divi savstarpēji 

nesaistīti piena pārstrādes uzņēmumi – “Baltic Dairy Board” Bauskā un “Latvian Dairy” Sērenē - 

pārtrauca maksāt par piegādāto pienu un neilgā laikā uzkrāja vairāku miljonu eiro parādus 

zemniekiem. Šobrīd vienam no piena kombinātiem ir maksātnespējas process, otrs vairāk nekā gadu 

sola atsākt ražošanu un atdot parādu piena lopkopjiem, bet izmaksas arvien nav sāktas.  

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zemnieki-arvien-nav-atguvusi-vairaku-miljonu-eiro-

paradu-no-diviem-piena-parstradatajiem.a312020/ 

 

 

https://www.db.lv/zinas/virsstundas-letak-izmaksas-nozarem-ar-generalvienosanos-485216
http://latgaleslaiks.lv/raksti/2019-03-14-visku-tehnikumu-slegs-audzeknu-skaita-del
http://laukos.la.lv/kraslavas-piens-pern-piedzivo-apgrozijuma-sarukumu
http://www.losp.lv/node/5842
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zemnieki-arvien-nav-atguvusi-vairaku-miljonu-eiro-paradu-no-diviem-piena-parstradatajiem.a312020/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zemnieki-arvien-nav-atguvusi-vairaku-miljonu-eiro-paradu-no-diviem-piena-parstradatajiem.a312020/
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Pieprasījums pēc bioproduktiem aug 

“Pagājušais gads nozarē bija grūts. Dabu neinteresē Kopējā lauksaimniecības politika, subsīdijas, 

miljoni. Daba dara savu darbu. Pienācis laiks mainīties, ko mēs varētu darīt labāk neatkarīgi no tā, ko 

maksā un kā maksā. Jādomā, kā saimniekot, respektējot ekosistēmas un dabu,” atklājot biedru 

kopsapulci ceturtdien, sacīja Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA) valdes 

priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis. 

http://laukos.la.lv/pieprasijums-pec-bioproduktiem-aug 

 

Jaunā lauksaimniecības politika – laba augsne bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai 

«Lai mēs spētu no senčiem saņemto vides kvalitāti nodrošināt šodien un nodot nākamajām 

paaudzēm, nepieciešami veiksmīgi bioloģiskās produkcijas ražotāji, kas strādā ne tikai mazajā 

Latvijas tirgū, bet skatās arī uz Eiropas un globālo tirgu,» tā biedrības Latvijas Bioloģiskās 

lauksaimniecības asociācija (LBLA) rīkotajā konferencē «Kopējā lauksaimniecības politika pēc 

2020. gada» 14. martā uzsvēra zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.  

http://www.losp.lv/node/5867 

 

#Budžets2019 likumprojekts apstiprināts Ministru kabinets / Government of Latvia! 👍Tas 

paredz virkni ieguvumu dažādām sabiedrības grupām: https://bit.ly/2tRPd0k 

 

http://laukos.la.lv/pieprasijums-pec-bioproduktiem-aug
http://www.losp.lv/node/5867
https://www.facebook.com/hashtag/budžets2019?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/valdibasmaja/?__xts__%5B0%5D=68.ARDz8PQYwq4X2LOMV5TwT0J-yGStOidYufYhFAl-7NlQ4Tt-3LKNPBgzh7u4In9RYawEZsspV3gSlJSaQ9oqowmuAafzM0mbbhDvFdHDfCxWqjm1DE1VmqLPFZa-ZS7USCkMqGnfheXo4CM1Qj3T4S9_tZuJL0HUor6y7cprhaQvd4_tb2BaA8aOU0tlCivL5QjSgvqwE4C-C4KCDBWlUavQNBHzoD--uzD9bKDMd5VkItBj4XXEcLIXMZ_0lN7V6vTfzxHeragTkRbt5IPM0t5goSw3vatWufxwh_szcgn858RtPLbRWU9RzByk_2jU_jSSemHrlY8l-LFaKeC8ouYskg&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCNxNrNzOx4VJKZUEoXlgVizJgCYPUSjwYJUh9PMORDP_weO63Is_BRG5qLUoKxvcgnsvRUZ8k9BA8b
https://bit.ly/2tRPd0k?fbclid=IwAR0qEq91HHmdplA2MvtlvdYvlyj3XXIXU9VYEpMihyTnhJqI4n_b75b4YDk
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Meža nozare vēlas veidot sakoptu, neatkarīgu un pārtikušu Latviju  

Trešdien, 6. martā, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols Saeimas 

Ilgtspējīgas attīstības komisiju informēja par meža nozares aktualitātēm un izaicinājumiem Nacionālā 

attīstības plāna 2021-2027 (NAP) kontekstā. Meža nozare ir viena no būtiskākajām Latvijas 

tautsaimniecības nozarēm, un 2018. gadā tās eksportētās produkcijas vērtība pārsniedza 2,5 miljardus 

eiro. http://www.losp.lv/node/5841 

 

Šogad pasākums TRAKTORDIENA norisināsies Bauskas novada Dāviņu pagasta z/s Eriņi laukā 

"Spolnieki". Traktoru sacensības, tehnikas demonstrējumi, uzņēmumu prezentācijas un dažādas 

aktivitātes apmeklētājiem šogad tiks piedāvātas jau 10. gadu.  

Ieeja pasākumā - bez maksas! Vairāk informācijas: www.traktordiena.lv 

 

 
 

 

 

LAD AKTUALITĀTES 

 

Kalendārs 

 22. Marts  

Sākas pieteikšanās pasākumam "Sadarbības pasākumi"  

 01. Aprīlis  

Beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes 

identitātes pārbaudei"  

 01. Aprīlis  

Beidzas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa 

īstenošanaiAtbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai"  

 

 

 

VAAD AKTUALITĀTES 

Rokasgrāmatas par biešu, sīpolaugu un ogulāju slimībām un kaitēkļiem 

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) reģionālajās nodaļās un Augu aizsardzības departamenta 

Integrētās augu aizsardzības daļā (Rīgā, Lielvārdes ielā 36) interesenti var saņemt jaunas 

rokasgrāmatas, kas kalpos kā palīgs augu slimību un kaitēkļu atpazīšanā. 

http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7257#VAAD 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F5841%3Ffbclid%3DIwAR2C_FoHXZ5u9m40mVfOutCR80enoKhNNBDk-XrBsckMqtxENvAz8_YVf5M&h=AT3De0z9vpIQs1H70zdxqYva1wo39I-S6sE-HdNTEcRsGEkoXpYjNphMleb_Dnt3PCTZ90z_i7lYPJaqRuWAtn6A3wexW1AztgpiBnlZlo0Tz7u083_id6NRSAwJ0wR1IlVR30sn9IFsibzTCHIFFTbAhTRmIO7wZdZ4iyWQv65kCJ0RbR59mn_V-FE-jjD-Gejn40ari8O3Ja0QcvvgnWw6z9OywIdox8mrwMYoN17GxHsniOyG0xOMOjyuW711tNtarrTmFtQ0enXlgAA9RHcw3QYyok9H7tCP8Tsm7L-Xn-bMaLuvSg52pHDnIucERXp8nSTDWwBaD1XsHoTrdBYgPq8fvGQFtziKdPO5C4OnI_61Dcfh-uSshsJKvz9sSzMT7xwBRsYng9c_kLfP9ChzO_Ejp1VmXeydShib_IOgUZSjaaXRSQEUWeED6wcHypX48adj63JtB5Ln0oEJmALT4D_IlGjTn2S_rPbQclOMrlxd6sK4KN6sZ1eU6aG0i-JBECIB4FsQQQJBWO-wx0V4dcMFEgj9F6huWHRNaXyJepMTyxZoITDhFAJDj2WnGokvuMAIqLCGcUBhiSrgrEAQLbnVGKxxfEgucfoJtZS6i_bvnrcD4AlCGjKqA-GU33Mub8ttTQY
http://www.traktordiena.lv/?fbclid=IwAR0y9gSUwRQQtNxrKqs2Jp6KpvYNzikgE-R2rXihMtJGNv94sh03vRmGIfc
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/43-04-sadarbibas-pasakumi-284
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/15-atbalsts-kulturaugu-genofonda-saglabasanai-un-skirnes-identitates-parbaudei-149
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/15-atbalsts-kulturaugu-genofonda-saglabasanai-un-skirnes-identitates-parbaudei-149
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/16-atbalsts-augsnes-minerala-slapekla-monitoringa-istenosanai-150
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/16-atbalsts-augsnes-minerala-slapekla-monitoringa-istenosanai-150
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7257#VAAD


 

 Infolapa_11_15.03.2019.                                                                                               www.losp.lv  

 

 

 

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  

 
 

 

 

 

Trešdien, 3. aprīlī, ar semināru Rīgā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sāks 

pavasara semināru ciklu par labo praksi Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta izmantošanā. 

Aprīlī bezmaksas semināri notiks arī visos reģionos. 
CFLA direktors Mārtiņš Brencis: “Šis ir jau trešais pavasaris, kad aicinām interesentus uz kādu no 

pieciem semināriem Rīgā un reģionos par ES fondu projektu aktualitātēm. Pēdējā laikā bieži dzird 

pieminam izmaksu pieaugumu projektos, tai skaitā būvniecībā. Taču tā ir problēma, kas iezīmējusies 

visos plānošanas periodos, kopš Latvija saņem ES fondu atbalstu. Mūsu secinājums – izmaksu 

pieaugums bieži vien ir neatbilstošas plānošanas sekas. Reāli un pilnīgi aprēķini jau sākotnēji ļauj 

projektu īstenot bez nepatīkamiem pārsteigumiem pusceļā. Iespējams, mazāki skaitļi tāmē acīm ir 

patīkamāki, bet veicamos darbus tas lētākus, diemžēl, nepadara.” 

Semināros CFLA sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Patērētāju tiesību 

aizsardzības centru, Finanšu ministriju un ES fondu projektu īstenotājiem stāstīs par aktualitātēm ES 

fondu ieviešanā, kā arī sniegs projektu īstenošanai noderīgu informāciju, piemēram, par izmaksas 

pamatojošajiem dokumentiem, komunikācijas iespējām ES fondu projektos, būvdarbu iepirkumu un 

līgumu kontroli un materiālu drošumu un atbilstību būvniecības projektos. Ar pieredzi projektu 

īstenošanā dalīsies ES fondu finansējuma saņēmēji. 

Semināri notiks: 

 Rīgā - 3. aprīlī 10.00 Riga Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2; 

 Zemgalē - 10. aprīlī plkst. 11.00 Bauskas pils konferenču zāle, Pilskalns, Bauska; 

https://t.co/pL5GbuwQLn
http://www.losp.lv/node/5751
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 Vidzemē – 17. aprīlī plkst. 11.00 Smiltenes tehnikuma telpas, Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, 

Smiltenes pagasts; 
 Kurzemē - 24. aprīlī 11.00 Kuldīgas mākslas nams, 1905. gada ielā 6, 1.stāvā, Kuldīga; 

 Latgalē - 30. aprīlī plkst. 11.00 atpūtas centrs „Bāka”, Kvāpāni, Gaigalavas pagasts, 

Rēzeknes novads. 
 

Pieteikšanās semināru apmeklējumam un darba kārtība pieejama CFLA mājaslapā. Semināru, kas 

norisināsies 3. aprīlī Rīgā, būs iespējams vērot arī interneta tiešraidē. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi
mailto:losp@losp.lv

