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INFOLAPA Nr. 14 

 
LOSP medijos: 

 
Biedrība: Dārzeņu audzētāji lauka darbus varētu sākt aprīļa beigās vai maija 
sākumā 
Dārzeņu audzētāji šogad lauka darbus Latvijā, visticamāk, varētu sākt aprīļa beigās vai maija 
sākumā, kas ir nedaudz vēlāk kā ierasts, aģentūrai LETA prognozēja biedrības “Latvijas dārznieks” 
valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš. “Tumšais laiks [marta sākumā, kad bieži lija] drusku “iegrieza” – 
tik maz saules sen nebija bijis, bet gan jau dabā viss sakārtoties,” sacīja Bērziņš, norādot, ka 
pagaidām iespējams veikt vien tādus darbus, kā audzēt agro kāpostu, ziedkāpostu un sīpolu stādus, ko 
vēlāk stādīt atklātā laukā. 
http://laukos.la.lv/biedriba-darzenu-audzetaji-lauka-darbus-varetu-sakt-aprila-beigas-vai-maija-
sakuma 
 
Kā lauksaimnieki skaidro dārzeņu cenu pieaugumu? Vai samazinātais PVN 
palīdz? 
Dārzeņu cenu pieaugums gada laikā skaidrojams ar sausuma dēļ sliktajām dārzeņu ražām, savukārt 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme ir tikai viens no cenu veidojošiem faktoriem, aģentūrai 
LETA, komentējot Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) cenu apsekojumu, teica aptaujātie 
lauksaimnieku pārstāvji. 
http://laukos.la.lv/ka-lauksaimnieki-skaidro-darzenu-cenu-pieaugumu-vai-samazinatais-pvn-palidz 
 
OIK solījumu čempionāts nebeidzas   
Ministru kabinets (MK) noraidījis Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavoto likumprojektu obligātā 
iepirkuma komponentes (OIK) atcelšanai, jautājuma tālākā virzība atkarīga no Saeimas 
https://www.db.lv/zinas/oik-solijumu-cempionats-nebeidzas-485636 
 
 
 
 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

Siera klubs aktivitātes: 

13.aprīlī Jāņu siera degustācijas organizēšana Ogrē 
24.aprīlī  novadu konditoru seminārs  "Viss par un ap krēmsieru"  (Krēmsiera 
daudzveidīgā izmantošana konditorejā) 
25.aprīlī seminārs "Meistara diena" topošajiem pavāriem un konditoriem 

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 
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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  
 

Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes: 
seminārs: tēma: „Minimālās higiēnas prasības biškopības produktu primārajiem ražotājiem" – 
lektore Ineta Eglīte š.g. 12. aprīlī, plkst. 11.00, Zvana ielā 2, Ventspilī;  
seminārs: tēma: “Digitālie dravas pieraksti” lektors Jānis Kronbergs š.g. 17. aprīlī, plkst. 18.00, 
Rīgas 45. vidusskolā, Ropažu ielā 34, Rīgā. 
 

Latvijas aitu audzētāju asociācijas aktivitātes: 
Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” 
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 29.-30. aprīlī 
rīko divu dienu mācības "Aitkopības produkcija, vilnas, gaļas un piena kvalitāte, to ietekmējošie 
faktori, ražošanas ekonomiskais pamatojums". http://www.losp.lv/node/5936  

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 
 Biedrība „Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācija” ar šķirnes trušiem piedalīsies izstādē: 

 
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: 
 

Migrējošo putnu nodarīto postījumu novēršanai pieejamas kompensācijas 
Gājputni pavasara un rudens migrācijas laikā nereti nodara kaitējumu dažādām lauksaimniecības 
kultūrām un lai tos segtu, lauksaimniekiem ir iespēja Dabas aizsardzības pārvaldē (turpmāk – 
Pārvalde) pieteikties kompensācijām par migrējošo sugu, piemēram, zosu un dzērvju nodarītajiem 
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postījumiem. http://www.losp.lv/node/5925 
 
Pārtikas kviešu cena februārī par 16% augstāka nekā vidēji piecos gados 
Pārtikas kviešu cena šā gada februārī Latvijā bija par 22% augstāka nekā 2018.gada attiecīgajā 
mēnesī, kā arī par 16% augstāka nekā to vidējā cena Latvijā pēdējos piecos gados, liecina 
Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati. 
http://laukos.la.lv/partikas-kviesu-cena-februari-par-16-augstaka-neka-videji-piecos-gados 
 
Šogad meži deguši jau 24 hektāru platībā, cietušas arī jaunaudzes 
Valsts meža dienests līdz ceturtdienai reģistrējis 44 meža ugunsgrēkus ar kopējo uguns skarto meža 
zemes platību 23,67 hektāri, tostarp jaunaudzēs uguns skartā platība veido 15,17 hektārus, aģentūru 
LETA informēja Valsts meža dienestā. 
http://laukos.la.lv/sogad-mezi-degusi-jau-24-hektaru-platiba-cietusas-ari-jaunaudzes 
 
 
“Rīgas piensaimnieks” plāno ieguldīt 1,2 miljonus eiro saldējuma ražošanas līnijā 
Koncernā “Food Union” ietilpstošais piena pārstrādes uzņēmums “Rīgas piensaimnieks” plāno 
ieguldīt 1,2 miljonus eiro saldējuma ražošanas līnijā, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā. 
http://laukos.la.lv/rigas-piensaimnieks-plano-ieguldit-12-miljonus-eiro-saldejuma-razosanas-linija 
 
Gaļas produktu ražotāja “Rubeņi” apgrozījums pērn pieauga par 4,3% 
Gaļas produktu ražotājs “Rubeņi” pērn strādāja ar 3,712 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,3% 
vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga 1,8 reizes – līdz 119 852 eiro, liecina 
informācija “Firmas.lv”. Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka “Rubeņi” pērn veiksmīgi darbojas 
savā nozarē Latvijas tirgū un kompānijas produkcija Latvijas veikalos un ēdināšanas uzņēmumos bija 
pieprasīta. “Rubeņi” 2018.gadu noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu un kompānijas saimnieciskā 
darbība pērn ir uzskatāma par veiksmīgu. 
http://laukos.la.lv/galas-produktu-razotaja-rubeni-apgrozijums-pern-pieauga-par-43\ 
 
Bezaršana, bio-ogle augsnē, kontrolēta drenāža. Ko projektā grib noskaidrot 
Dabas fonds? 
Latvijas Dabas fonds (LDF) kopā ar Vides risinājumu institūtu (VRI), Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centru (LLKC), kā arī Čehijas Zinātnes un sabiedrības centru otro gadu pēc kārtas īsteno 
projektu “LIFE Craft: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā”, aģentūru LETA informēja LDF 
komunikācijas vadītāja Liene Brizga-Kalniņa. 
http://laukos.la.lv/bezarsana-bio-ogle-augsne-kontroleta-drenaza-ko-projekta-grib-noskaidrot-dabas-
fonds 
 
Jaunumi autoceļu nodevās, kas skars lauksaimniecības transportu 
No autoceļu lietošanas nodevas uz daļu no vasaras būs atbrīvoti lauksaimniecības kooperatīva 
atsevišķi transportlīdzekļi, nosaka šodien Saeimas pieņemtie grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas 
likumā, kas ietilpst 2019.gada budžeta likumprojektu paketē. Daļēji akceptēts zemkopības ministra 
Kaspara Gerharda (VL-TB/LNNK) priekšlikums, kas nosaka, ka atbrīvojums no nodevas būs spēkā 
no 10.jūlija līdz 30.septembrim un attieksies uz kooperatīvo sabiedrību, kas atbildīs normatīvajos 
aktos noteiktajiem atbilstības kritērijiem lauksaimniecības nozarē. 
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http://laukos.la.lv/jaunumi-autocelu-nodevas-kas-skars-lauksaimniecibas-transportu 
 
Piena iepirkuma cena turpina kāpumu 
Latvijā šā gada februārī piena iepirkuma cena turpināja kāpt un palielinājās par 0,3% salīdzinājumā 
ar šā gada janvāri, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta 
publiskotā informācija. ZM dati liecina, ka šā gada februārī piena iepirkuma cena Latvijā bija 303 
eiro tonnā, kas ir 0,3% pieaugums salīdzinājumā ar šā gada janvāri, kad tā bija 302,1 eiro tonnā. Šā 
gada februārī piena iepirkuma cena Latvijā bija par 8% augstāka nekā 2018.gada februārī. 
http://laukos.la.lv/piena-iepirkuma-cena-turpina-kapumu-2  
 
Mazāku cirtes caurmēru un atbalstu jaunaudžu kopšanai. Ko vēl mežsaimnieki 
sagaida no ministra Gerharda? 
Kamēr daba mostas pēc ziemas, privāto mežu īpašnieki pagājušonedēļ pulcējās, lai pārrunātu nozares 
aktualitātes. Saimnieciskās darbības ierobežojumi, ko zaļu ideju vārdā viņiem bieži vien uzspiež 
vides aizsardzības organizācijas, vienā brīdī var pārsvītrot visu, uz ko ir cerējuši meža īpašnieki, gadu 
desmitiem ieguldot līdzekļus un darbu.  http://laukos.la.lv/kopti-mezi-aped-vairak-co2 
 
Vai izdosies panākt taisnīgākus tiešmaksājumus Latvijas zemniekiem? Saruna ar 
Kasparu Gerhardu 
Par zemkopības ministru Krišjāņa Kariņa valdībā ir kļuvis valsts pārvaldē pieredzējušais Kaspars 
Gerhards no Nacionālās apvienības VL-TB/LNNK. Šī ir jau ceturtā ministrija Gerharda vadībā. 
Iepriekšējā valdībā politiķis vadīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, bet pirms 
tam ir izmēģinājis spēkus kā ekonomikas un satiksmes ministrs. 13. Saeimas vēlēšanās politiķis 
nekandidēja. Portāls TVNET uzdeva ministram jautājumus par Eiropas naudu Latvijas 
lauksaimniekiem, cilvēku piesaisti laukiem, PVN samazināšanu svaigai gaļai un citām tēmām. 
https://www.tvnet.lv/6560016/vai-izdosies-panakt-taisnigakus-tiesmaksajumus-latvijas-zemniekiem-
saruna-ar-kasparu-gerhardu?utm_source=twitter.com&utm_medium=social 
 
Noskaidroti “Laukiem būt!” 2019. gada uzvarētāji 
Konkursa “Laukiem būt!” fināls noslēpumainajā Abgunstes muižā aizvadīts, un krituši arī 
noslēpumainības plīvuri par to, kurš no sešpadsmit šī gada konkursa finālistiem uzvarējis Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotajā ikgadējā konkursā lauku jauniešiem.  
Satraukumu par savas idejas aizstāvēšanu finālā nedaudz mazināja šogad izvēlētā pasākuma norises 
vieta – Abgunstes muiža. Daudzi tajā bija pirmo reizi un pārsteigti atzina, ka  ir apbrīnojams 
saimnieku – Asnātes un Jāņa Avotnieku – triju gadu laikā šeit paveiktais, iedvesmojošs katrs ēkas 
stūris un saimnieku uzņēmība, īstenojot daudzos projektus muižas atdzīvināšanai. 
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/noskaidroti-laukiem-2019-gada-uzvaretaji 
 
 
Intervija ar Kasparu Gerhardu Saeimas deputāti aizvakar noraidījuši opozīcijas 
pieprasījumu jau šī gada budžetā ietvert priekšlikumu par samazinātās pievienotās 
vērtības nodokļa likmes piemērošanu pārtikai. Tomēr apņemšanās virzīties uz zemāku PVN 
likmi atsevišķām pārtikas kategorijām ietverta valdības deklarācijā. 
Cik strauji soļi šajā virzienā gaidāmi un kāda apņemšanās ir par nozari atbildīgajam ministram?  
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/05.04.2019-intervija-ar-kasparu-gerhardu.id155678/ 
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Buklets par meža kaitēkļiem un slimībām 
Lai speciālistiem atvieglotu kaitēkļu un slimību atpazīšanu mežā, Valsts meža dienests ir izdevis 
bukletu “Bīstamākie meža kaitēkļi un slimības Latvijā”, kas ir 54 lappušu biezs informatīvs materiāls 
par bīstamākajiem un biežāk sastopamajiem meža kaitēkļiem un slimībām. Divi būtiskākie mežaudžu 
bojājumu cēloņi ir meža kaitēkļi un meža slimības. Lai mežaudžu bojājumi, ko rada kaitēkļi un 
slimības, būtu pēc iespējas mazāki, svarīgi ir laicīgi pamanīt un atpazīt potenciāli kaitīgos organismus 
mežā. http://www.losp.lv/node/5933 
 
 

  
  

 
Cūku audzēšanas kompleksa “Ulbroka” apgrozījums pērn sarucis. Kādi iemesli? 
Cūku audzēšanas komplekss SIA “Ulbroka” pērn strādāja ar 5,575 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir 
par 8,5% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa samazinājusies vairākkārt – līdz 290 
104 eiro, liecina informācija “Firmas.lv”. Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka apgrozījuma 
samazinājums aizvadītajā gadā ir saistīts ar cūkgaļas cenas kritumu. 
http://laukos.la.lv/cuku-audzesanas-kompleksa-ulbroka-apgrozijums-pern-sarucis-kadi-iemesli 
 
12. aprīlī lauksaimnieki, mežsaimnieki un lauku iedzīvotāji aicināti uz konferenci 
Aizkrauklē “Stipri reģioni, stipra valsts!”  
Zemkopības ministrija (ZM) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina 
lauksaimniekus, uzņēmējus un lauku iedzīvotājus apmeklēt konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!” 
Konference notiks 12. aprīlī, piektdienā, Aizkraukles pilsētas kultūras namā Spīdolas ielā 2, 
Aizkrauklē. Konferences sākums plkst. 11.00. http://www.losp.lv/node/5928 
 
Bīstamo kravu pārvadājumi lauksaimniecībā 
Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem tieši vai netieši nākas saskarties ar bīstamo kravu 
pārvadājumiem. Autotransportā par bīstamu kravu tiek uzskatīta tāda krava, kas, neievērojot bīstamo 
kravu pārvadāšanas noteikumus, var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī nodarīt 
postījumus apkārtējai videi. Lauksaimniekiem bīstamajās kravas galvenokārt būs slāpekļa 
minerālmēsli, degviela un dzīvnieku izcelsmes infekciozo vielu materiālu saturošas kravas. 
 http://www.losp.lv/node/5930 
 
 

 
VAAD aktualitātes: 

 
Par izmaiņām Latvijas augu šķirņu katalogā 
Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11. panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests 
publicē informāciju par šķirnes iekļaušanu katalogā vai svītrošanu no tā, kā arī par citiem 
grozījumiem katalogā: https://vestnesis.lv/op/2019/65.5 
 
 
 
 

LAD aktualitātes: 
10.aprīlī sākas pieteikšanās platību maksājumiem! 
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Pasākumu kalendārs 

 

  

No 10. aprīļa sākas pieteikšanās 2019.gada platību maksājumiem un dīzeļdegvielai 
lauksaimniekiem 

   

 

  

No 1. aprīļa ir uzsākts sezonas laukstrādnieku periods 

   

 

  

Nrisinās pieteikšanās atbalstam mežsaimniecībā 

   

 

  

10. aprīlī Smiltenē un 12. aprīlī Aizkraukle norisināsies konference "Stipri reģioni, 
stipra valsts!" 

   

 

Konsultācijas par platību maksājumu iesniegumu aizpildīšanu EPS 
 

 

  

10. aprīlis  
9:00 - 16:00 LAD Ventspils sektors, Tirgus iela 7 
9.00-13.00 Cēsu novada vienotais KAC, Raunas iela 4, Cēsis 

   

 

  

11.aprīlis  
9:00 - 16:00 LAD Tukuma sektors, Pasta iela 11 
11.30 Gaujas iela 4, Jaunpiebalga 

   

 

  

Konsultācijas var saņemt arī visos LAD klientu apkalpošanas centros. 

   

 

Semināru kalendārs 
 

 

  

8.aprīlis - Salacgrīvas kultūras nams 
   

 

  

8. aprīlis- Sigulda, Dārza iela 2a 
   

 

  

8. aprīlis- Balvi, Brīvības iela 46a 
   

 

  

8. aprīlis- Nautrēnu pagasta sporta halle 
   

 

  

9.aprīlis - Nītaures pagasta ēka 
 

 
   

 

  

9.aprīlis - Dekšāru pagasta pārvalde 
 

 
   

 

  

9.aprīlis - Baltinavas novada dome 
 

 
   

 

  

9.aprīlis - Viļakas novada dome 
 

 
   

 

  

9.aprīlis - Skrīveru kultūras centrs 
 

 
   

 

  

9.aprīlis - Tērvetes novada kultūras nams 
 

 
   

 

  

10.aprīlis - Maltas pagasta kultūras nams 
 

 
   

 

  

10.aprīlis - Bauskas novada dome 
 

 
   

 

  

11.aprīlis - Jaunpiebalga, Gaujas iela 4 
 

 
   

 

  

11.aprīlis - Iršu pagasta pārvalde 
 

 
   

 

  

11.aprīlis - Vecumnieku tautas nams 
 

 
   

 

  

11.aprīlis - Bārbales tautas nams 
 

 
   

 

  

12.aprīlis - Priekuļi, Cēsu prospekts 5 
 

 
   

 

  

12.aprīlis - Kandavas kultūras nams 
 

 
   

 

  

12.aprīlis - Malnavas koledža 
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12.aprīlis - Madona, Poruka iela 2 
   

 
 
 
 
 

Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi: 
 
Plānotie kursi Pārtikas nozarē 2019. gada pavasaris 
http://www.losp.lv/node/5751  

 
 
 
 
 
“Pavasaris 2019” – 27.starptautiskā lauksaimniecības, lopkopības, dārzkopības 
un komunālās saimniecības izstāde 

 
 
 
 
TRAKTORDIENA 2019 būs 18. maijā un notiks turpat, kur pērn – Dāviņu pagastā, pie 
Bauskas! Un šī būs jubilejas reize, jo TRAKTORDIENA notiks jau 10. reizi! 
Šogad Traktordiena notiks tikai vienu dienu – sākam no paša rīta un traktorējam visu dienu! 
Pieteikšanās dalībniekiem ir jau sākusies – skaties Dokumentu sadaļu! 
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Šogad pirmo reizi Traktordienās būs traktoru vilkšanas šovs! Skaties info & piesakies arī tu! 
Apmeklētājiem ieeja Traktordienā, kā vienmēr, ir BEZ MAKSAS! 
 
 
 
 
 
Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


