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LOSP medijos: 
 

Dienas bizness, Rosina atcelt nodevu. Energoefektivitātes likuma prasības šobrīdizpildījuši 776 
lielie elektoenerģijas patērētāji un 223 lielie uzņēmumi, daži termiņos nav iekļāvušies 
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www.laukso.lv Vai pupas un zirņi izglābs Latvijas fermas? SEG emisiju 
samazināšanas varianti Laukos.lv  
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnitis norāda, 
ka, likvidējot OIK, ik gadu tiks uzkrāti 700 000 tonnu kūtsmēslu plus 550 000 tonnu citu šķidro un 
cieto organisko atkritumu – pelavas, siera suliņas, drabiņas, dažāda veida un konsistences pārtikas 
rūpniecības atkritumi, spirta šķiedenis, – kas ir ievērojams SEG emisiju avots un radīs katastrofālu 
vides piesārņojumu. “Laika periodam pēc 2020. gada tie būs milzīgi soda maksājumi EK ar obligātu 
pienākumu Latvijai papildus uzņemtajām SEG emisiju samazināšanas saistībām 6% papildus vēl 8% 
(pēc LLU, ZM un VARAM provizoriskiem aprēķiniem). Lai izpildītu SEG emisiju samazināšanas 
saistības un nepieļautu to pieaugumu biogāzes ražošanai koģenerācijā, kas izmanto atkritumus, to 
skaitā kūtsmēslus, augu valsts atkritumus, pārtikas pārstrādes atkritumus, utilizējamos kautķermeņus, 
kā rezultātā tiek samazinātas SEG emisijas, rast finansējumu no VARAM fondiem, kas būtu līdz 65 
miljoniem eiro gadā,” skaidro LOSP ģenerāldirektors. http://laukos.la.lv/seg-emisiju-samazinasanas-
varianti 
 
www.laukos.lv LPCS: Globālajā tirgū piena produktu cenām ir tendence 
samazināties 
Globālajā tirgū piena produktu cenām ir tendence lēnām samazināties, šodien pēc Latvijas 
Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) kopsapulces informēja LPCS valdes priekšsēdētājs Jānis 
Šolks. Viņš pastāstīja, ka, neraugoties uz sausumu Baltijas valstīs, daļā Zviedrijas un Dānijas visa 
veida piena produktu cenām lielākā vai mazākā mērā globālajā tirgū ir tendence lēnām samazināties. 
Tostarp būtiski kritušās sviesta cenas, kamēr piena pulvera cena joprojām nav atgriezusies optimālajā 
cenu līmenī un ir zema. Šīs tendences skaidrojamas ar cikliskumu nozarē. 
http://laukos.la.lv/lpcs-globalaja-tirgu-piena-produktu-cenam-ir-tendence-samazinaties 
 
www.laukos.lv Tirgus spēks ir tikai pats tirgus 
JĀNIS ŠOLKS Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes priekšsēdētāja amatā ir 
jau desmito gadu – kopš 2009. gada, bet LPCS valdē – kopš 2005. gada. Sarunā  viņš smej: “Lai nu 
par ko, bet par piena tirgu gan zinu visu. Pats esmu to gan pircis, gan pārdevis, tāpēc droši varu 
apgalvot – vienīgais piena cenas regulētājs, turētājs un svārstītājs ir tikai tirgus. Un ne lauksaimnieku 
kooperatīvi, ne arī citu uzņēmējdarbības formu pārstāvji to īpaši ietekmēt nevar.” Visvairāk Šolka 
kungu skumdina fakts, ka salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm Latvijai nekādi neizdodas izkarot 
pašmāju produktiem pārliecinoši stabilu vietējā tirgus daļu. Esam faktiski vienīgā ES dalībvalsts, kur 
vietējā ražojuma piena produktu lielveikalu plauktos ir tikai nedaudz vairāk par 50%… 
http://laukos.la.lv/tirgus-speks-ir-tikai-pats-tirgus 
 
2.maijā notika NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sanāksme par 
Informatīvo ziņojumu un prezentāciju par Valsts nodokļu politikas 
pamatnostādņu 2018. – 2021. gadam īstenošanu un 2018. gadā starpposma novērtējumu, 
kā arī  par veselības apdrošināšanas polišu IIN limitu paaugstināšanas un Koplīgumu paplašināšanas 
fiskālās ietekmes novērtējumiem.Sanāksmē piedalījās LOSP pārstāve Lienīte Caune.  
 
Kaņepju audzēšana uzņem apgriezienus   
Kaņepju audzēšana un pārstrāde Latvijā un pasaulē uzņem apgriezienus. 
http://www.db.lv/zinas/kanepju-audzesana-uznem-apgriezienus-486647  
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Svētku cienastam izvēlies kvalitatīvu vietējo pārtiku! 
Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, lūkojot mielastu svētku galdam, 
aicinām veikalu plauktos meklēt un izvēlēties Latvijā ražotus produktus, kas marķēti ar Karotītēm.  
Meklē uz iepakojuma Zaļo un Bordo karotīti – paaugstinātas kvalitātes, regulāri pārbaudītus vietējos 
pārtikas produktus bez ĢMO. 
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

Stādu audzētāju biedrības aktivitātes: 
Stādu audzētāju dziesmu svētki jau maija sākumā 
Tāpat kā pērn, Latvijas neatkarības svētkus un aktīvo dārzkopības sezonu ieskandinās Latvijas Stādu 
parāde, atklājot nozares apmeklētāko pasākumu un krāšņo izstādi gadatirgu Siguldas Svētku laukumā 
4. un 5. maijā no plkst. 9:00 līdz 18:00. 
http://www.losp.lv/node/5951  

Latvijas Lauku forums aktivitātes: 
4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā. kas norisināsies 6. un 7. jūnijā Zaļeniekos, Jelgavas novadā. 
Kas ir mūsdienīgi lauki? Kādas pārmaiņas un radošas iniciatīvas jau notikušas un briest 
laukos? Lauku parlamenta diskusijās "uz galda" būs jaunajās lauku paradigmas.  Dalīšanās 
ekonomika, alternatīvie mājokļu risinājumi, subkultūras, sociālās inovācijas, pelnoša 
uzņēmējdarbība  attālinātās teritorijās, jaunā demokrātija, tradicionālā un mūsdienīgā sinerģija- tās ir 
tikai dažas no tēmām, kuras tiks iedzīvinātas Lauku kopienu parlamenta laikā.  
Kā ierasts parlamentā pulcēsies politikas veidotāji, akadēmiķi, uzņēmēji, kopienu un pašvaldību 
pārstāvji un lauku attīstības entuziasti. 
Aicinām reģistrēt savu dalību līdz 10. maijam ŠEIT: https://ej.uz/4LLKPr Vietu skaits ir 
ierobežots! 
 

Lauku Ceļotājs aktivitātes: 

 

Jauno zemnieku kluba aktivitātes: 
Jauno zemnieku klubs sadarbībā ar eAgronom Latvija rīko pieredzes apmaiņas braucienu uz Tartu, 
Igauniju! 
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http://jzk.lv/sakums/izsludinam-pieteiksanos-pieredzes-apmainam-braucienam-uz-igauniju-228/  
 

Latvijas Bioloģikās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 
mācības 30. un 31. maijā Amatas novada Nītaures pagasta bioloģiskajā p/s "Lejas Suces". 
Plašāka info: http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-slaucamo-govju-edinasana-un-baribas-devu-
optimizacija-biologiskajas-saimniecibas  
 

 
“Latvijas Zemnieku federācija”  

30.aprīlī notika biedrības “Latvijas Zemnieku federācija”organizētā  Saeimas Tautsaimniecības, 
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas izbraukuma sēde” par  

Mazo un vidējo zemnieku saimniecību attīstība Latvijā 
 

Siera klubs aktivitātes:  
09.maijā seminārs "Meistara diena" jaunajiem pavāriem  Smiltenes tehnikumā 
13.maijā. fotokonkursa "Piena upē - siera ziedi" pieteikšana 
No 13.līdz 17.maijam pieredzes brauciens uz Minsku un Grodņu Eiropas Reģionālā kulinārā 
mantojuma tīkla darbības sakarā 
Visu maiju - aktīva gatavošanās svetkiem "Latvijas novadu Siera diena", kas notiks 8.jūnijā Ikšķilē 

Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktivitātes: 
Šī gada 17. maijā Liellopu izsoļu namā sadarbībā ar Gaļas liellopu audzētāju biedrību un Gaļas 
liellopu audzētāju asociāciju tiek organizēts pasākums gaļas liellopu audzētājiem!  
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Turpinot iesāktās tradīcijas, tiks rīkota Šarolē un Limuzīnas šķirņu jaunbuļļu demonstrācija, 
vērtēšana un izsole. Tā ir vienreizēja iespēja apskatīt un iegādāties   ekspertu vadībā atlasītus un 
novērtētus Latvijā audzētus tīršķirnes buļļus vaislai, gūt jaunas zināšanas, praksi un pieredzi, satikt 
savas nozares kolēģus. 
Pārraugiem tiks izsniegts apliecinājums par praktiskajām apmācībām.  
Vairāk informācijas: 26487982 - Ieva Freidenfelde.  

 
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: 
 

Kādas priekšrocības dod Karotīte? 
Viens no ieguviem - priekšrocības valsts un pašvaldību iepirkumos. 
Citas priekšrocības meklē Karotītes mājaslapā: http://karotite.lv/par-karotiti/prieksrocibas  
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Sausums ietekmē jau agrā pavasarī 
Lai gan ierasti aprīlī vēl būtu jābūt nokrišņiem, jau vairākas nedēļas to ir bijis maz vai nav bijis 
vispār. Šādā situācijā augsnes virskārta strauji zaudē mitrumu, apdraudot sējumus un stādījumus, 
norāda Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais dārzkopības eksperts Māris 
Narvils. http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/sausums-ietekme-jau-agra-pavasari 
 
Žurnāla “Latvijas Lopkopis” aprīļa numurā 
Ar kādiem izaicinājumiem jāsastopas jaunajiem lauksaimniekiem, no nulles uzsākot saimniekošanu 
laukos, žurnāla “Latvijas Lopkopis” aprīļa numurā stāsta Auces novada z/s “Imantas” saimnieki Ģirts 
un Agnese Antes. Saimniecība darbojas putnkopības nozarē un ir Latvijas Olu un putnu gaļas 
ražotāju asociācijas biedrs. Tās izpilddirektore Anna Ērliha: “Asociācijas vēlme ir veicināt nozares 
attīstību. Lielie ražotāji Latvijā ir, tie spēj par sevi pastāvēt, bet, lai mēs kā valsts attīstītos, mums 
vajadzīgs katrs mazais un vidējais saimnieks.” 
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/zurnala-latvijas-lopkopis-aprila-numura-1 

 
Latvijas Ministru prezidents: ES jāstiprina pamati 
Eiropas Savienībai (ES) jāstiprina tās saknes, debatēs par ES nākotni EP deputātiem sacīja Latvijas 
premjerministrs Krišjānis Kariņš (“Jaunā Vienotība”). Viņš rosināja Eiropas Savienību koncentrēties 
darbam četros virzienos: vienotā tirgus pilnveidošanā, ārējo robežu stiprināšanā, pārdomātā pārejā uz 
tīru enerģiju un drošības pilnveidošanā. Tāpat K. Kariņš aicināja izlīdzināt tiešmaksājumus 
zemniekiem visā ES. 
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2019g/apr-lis-2019/krisjanis-karins.html 
 
Veicot saimnieciskos darbus elektrolīniju tuvumā, jāievēro drošības noteikumi! 
Šogad AS “Sadales tīkls” ir reģistrējusi 116 elektrotīkla bojājumus, kurus izraisīja būvniecības, 
lauksaimniecības, mežizstrādes u.c. saimniecisko darbu veicēji. Katrs šāds bojājums rada 
elektroapgādes pārtraukumu klientiem, zaudējumus AS “Sadales tīkls” un brīdī, kad tehnika ir 
saskārusies ar elektrotīklu, tās vadītājs vai blakus esošās personas var gūt nāvējošu elektrotraumu. AS 
“Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, saskaņot plānotos darbus elektrotīkla tuvumā un 
darbu laikā ievērot visas drošības un tehnoloģiskās prasības. 
http://www.vtua.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/jaunumi/veicot-saimnieciskos-darbus-
elektroliniju-tuvuma-jaievero-drosibas-not?id=10111 
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Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā 
No 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 7.maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina 
pieteikšanos atbalsta saņemšanai pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža 
dzīvotspējas uzlabošanā" trīs apakšpasākumos par kopējo publisko finansējumu vairāk kā 7 miljoni 
eiro. http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba/iespeja-pieteikties-atbalstam-mezsaimnieciba 
 
 
Veicot saimnieciskos darbus elektrolīniju tuvumā, jāievēro drošības noteikumi! 
http://www.losp.lv/node/5958 

 
 
 
LAD sāk pieņemt projektus 1,13 miljonu eiro atbalstam biodrošībai cūkkopībā 
un putnkopībā 
Sākot ar šodienu, līdz 23.maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) sāk pieņemt projektu pieteikumus 
biodrošības pasākumu īstenošanai cūkkopības un putnkopības nozarē ar kopējo publisko finansējumu 
1,13 miljoni eiro. 
http://laukos.la.lv/lad-sak-pienemt-projektus-113-miljonu-eiro-atbalstam-biodrosibai-cukkopiba-un-
putnkopiba 
 
Sēklas kartupeļu pieprasījums pārsniedz piedāvājumu 
Pieaugusi sēklas kartupeļu cena sliktās ražas dēļ un pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, vēsta LNT 
Ziņas. Cena kāpusi pat par 30%. Grūtības esot iepirkt arī visas ierastās šķirnes. 
Šai situācijai būšot ietekme arī uz nākamo gadu. 
http://laukos.la.lv/seklas-kartupelu-pieprasijums-parsniedz-piedavajumu 
 
Cenu līmenis uzaudzējis ciršanas apmēru   
Pērn salīdzinājumā ar 2017. gadu par 1,15 milj. m3 ir pieaudzis kopējais nocirstās koksnes apjoms, 
ko veicinājusi izdevīgā koksnes cenu konjunktūra. 
http://www.db.lv/zinas/cenu-limenis-uzaudzejis-cirsanas-apmeru-486442 
 
Plānots atbalsts zvejas kuģu īpašniekiem un apkalpei mencu zvejas lieguma laikā  
Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi noteikumu projektu par valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana”, lai nodrošinātu valsts 
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un ES atbalstu tiem zvejas kuģu īpašniekiem un apkalpes locekļiem, kuri uz laiku pārtrauc zveju 
saistībā ar nacionālā līmenī noteikto jūras bioloģisko resursu ārkārtas saglabāšanas pasākumu.  
http://www.zm.gov.lv/presei/planots-atbalsts-zvejas-kugu-ipasniekiem-un-apkalpei-mencu-zvejas-
lieg?id=10146 
 
“Maxima” paplašina vietējā ražojuma gaļas produkcijas klāstu 
Izvēršot sadarbību ar vietējiem ražotājiem, mazumtirdzniecības tīkls SIA “Maxima Latvija” 
paplašinājis privātās preču zīmes “Meistara Marka” sortimentu, piedāvājot svaigas gaļas produkciju, 
informēja uzņēmuma komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule. 
http://laukos.la.lv/maxima-paplasina-vieteja-razojuma-galas-produkcijas-klastu 
 
Pārbīdes lauksaimniecības nozares subsīdiju nolikumā 
Valdība apstiprinājusi jauno lauksaimniecības subsīdiju nolikumu 2019. gadam, un tas spēkā stājās 
šāgada 9. martā. Par lauksaimniecības subsīdiju prioritātēm un izmaiņām salīdzinājumā ar 2018. gadu 
Agro Topam stāsta Zemkopības ministrijas (ZM) Lauku attīstības atbalsta departamenta direktora 
vietniece BIRUTA INGIĻĀVIČUTE. 
http://laukos.la.lv/parbides-subsidiju-nolikuma 
 
Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards aicinās ES komisāru Filu Hoganu 
ieklausīties lauksaimnieku viedoklī 
Otrdien, 7. maijā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards tiksies ar ES lauksaimniecības un lauku 
attīstības komisāru Filu Hoganu, kas darba vizītē apmeklēs Latviju. 
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-kaspars-gerhards-aicinas-es-komisaru-filu-
hoganu-i?id=10152 
 
Skābo kāpostu ražotāji “Dimdiņi” pērn dubultojuši peļņu 
Gulbenes novada Lizuma pagasta lauksaimniecības uzņēmums SIA “Dimdiņi” pagājušajā gadā 
strādāja ar 5,65 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 16% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt peļņa 
palielinājās 1,9 reizes – līdz 68 847 eiro, liecina informācija “Firmas.lv”. Vadības ziņojumā teikts, ka 
“Dimdiņi” pērn guva pieredzi, piedaloties izstādēs un pieredzes apmaiņas braucienos ārpus Latvijas. 
Kompānija izveidoja arī jaunas produktu receptes un sāka tos ražot, kā rezultātā palielinājās 
uzņēmuma piedāvātās produkcijas sortiments un apgrozījums. 
http://laukos.la.lv/skabo-kapostu-razotajs-dimdini-pern-dubultojusi-
pelnu?fbclid=IwAR0TygGudTx5bH310HrTfKnDOVCLcMLh8-vyBPQYnXVyhQcLz3qYlJuUqlA 
 
Piena pašizmaksa izmēģinājumu saimniecībās 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) speciālisti veikuši piena pašizmaksas 
aprēķinus saimniecībās, kas saistītas ar demonstrējumiem, salīdzinot saimnieciskās darbības 
rezultātus no 2014. līdz 2018. gadam lielās un mazās saimniecībās. 
Metodika 
Ar LLKC lopkopības demonstrējumiem 2014. gadā bija saistītas sešas (n=6), bet 2015. un 2016. 
gadā – deviņas piena lopkopības saimniecības (n=9), 2017. gadā dati iegūti no 11 saimniecībām, bet 
2018. gadā no 10 saimniecībām. Aprēķinu veikšanai izmantota saimniecību grāmatvedības 
informācija, saimniekošanas dati un Lauksaimniecības datu centra (LDC) dati. Lai precīzi 
atspoguļotu iegūtos rezultātus, saimniecību grupas datiem aprēķināti vidējie svērtie rādītāji, attiecinot 
tos pret katras saimniecības kopējo izslaukumu. http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/piena-
pasizmaksa-izmeginajumu-saimniecibas    
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“Rīgas piena kombināta” valdes priekšsēdētājs kļuvis par “Food Union” grupas 
uzņēmumu Eiropā vadītāju 
Piena pārstrādes koncerna “Food Union” finanšu direktors Eiropā un piena pārstrādes uzņēmuma 
“Rīgas piena kombināts” valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs no šā gada aprīļa vidus kļuvis 
par grupas Eiropas divīzijas vadītāju, informēja “Food Union” pārstāvji. 
http://laukos.la.lv/rigas-piena-kombinata-valdes-priekssedetajs-kluvis-par-food-union-grupas-
uznemumu-eiropa-vaditaju 
 
LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām 
Mazās lauku saimniecības, kuras plāno tālāku attīstību, var sākt izstrādāt projektu pieteikumus 
15 000 eiro liela atbalsta saņemšanai. Palīdzību projektu izstrādē sniegs arī aptuveni 70 LLKC 
konsultanti birojos visā Latvijā.  
http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika/llkc-konsultanti-palidzes-mazajam-saimniecibam-0 
 
Salnas pašlaik – īpaši bīstamas 
Lai gan astronomiskā vasara jau sākusies, sinoptiķi brīdina par īpaši spēcīgām salnām no 4. līdz 8. 
maijam. Māris Narvils, LLKC vecākais dārzkopības eksperts, atzīst – šī gada salnas var izrādīties 
tiešām bīstamas.Aprīlis jau šobrīd atzīts par sausāko meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Arī savā 
saimniecībā Gramzdā M. Narvils par to pārliecinājies, – līdz šim tur lijis tik maz, ka,  parēķinot 
skaitļos, lietus bijis vien trīs litri uz kvadrātmetru jeb 30 tonnas uz hektāru. Kopumā līdzīga situācija 
ir arī pārējā Latvijā, sausums aizvien pastiprinās, radot iesētajiem un iestādītajiem augiem lielu 
stresu. http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/salnas-paslaik-ipasi-bistamas 
 
Mainīsies cūku pārvietošanas nosacījumi 
Mainīsies cūku pārvietošanas nosacījumi valsts teritorijā, kā arī no Latvijas uz citu Āfrikas cūku mēra 
(ĀCM) skartu Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, paredz oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 
publiskotais Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums, kas stāsies spēkā 25.aprīlī. 
http://laukos.la.lv/mainisies-cuku-parvietosanas-nosacijumi 
 
Sēmē jau gatavas pirmās Latvijas zemenes. Cik maksā un kur var nopirkt? 
Rožu audzētājs “Ar B Agro” uzsācis jauno zemeņu sezonu, liecina uzņēmuma informācija mājaslapā.  
Pirmās ogas saimniecībā Tukuma novada Sēmē jau nogatavojušās un pieejamas par sešiem eiro 
puskilogramā.  
http://laukos.la.lv/seme-jau-gatavas-pirmas-latvijas-zemenes-cik-maksa-un-kur-var-nopirkt 
 
LPS izstrādājusi 68 ierosinājumus VARAM ziņojumam par teritoriālo reformu 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) izstrādājusi 68 ierosinājumus par Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai apspriešanai 
izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” projektu, aģentūru LETA informēja LPS 
pārstāve Jana Bunkus. 
http://www.la.lv/lps-izstradajusi-68-ierosinajumus-varam-zinojumam-par-teritorialo-reformu 
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Vajadzēs 300 darbiniekus! “Orkla” vadītājs par Miera ielu, jauno fabriku un 
zīmolu spēku 
Jaunajai “Laimas” ražotnei Ādažos nule kā dota zaļā gaisma. Pēc diviem gadiem turpat taps jauna 
cepumu un vafeļu ražotne, kur būs nepieciešami 200–300 jauni darbinieki. Vai “Laimas” šokolāde un 
“Selgas” cepumi taps Latvijā? Par vērienīgajām izmaiņām sarunā ar “Latvijas Avīzi” stāsta “Orkla 
Latvija” valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons. 
http://laukos.la.lv/vietejos-zimolos-ir-speks 
 
Pasaulē palielinās bioloģiski apsaimniekotās platības un tirgus īpatsvars 
Pasaulē aizvien palielinās pieprasījums pēc bioloģiski ražotiem pārtikas un nepārtikas produktiem, 
attiecīgi palielinās to ražošana. Tas tika secināts starptautiskās izstādes Biofach atklāšanā, kas 
norisinājās Vācijas pilsētā Nirnbergā 13.–16. februārī.Pēc statistikas gadagrāmatas The organic 
world: Farming datiem, 2017. gadā bioloģiski apsaimniekotu lauksaimniecības zemju platība visā 
pasaulē sasniedza 70 milj. ha, kas ir par 20% vairāk nekā 2016. gadā. Kopējais bioloģisko produktu 
apgrozījums visā pasaulē 2017. gada beigās sasniedza 90 miljardus eiro. http://laukos.la.lv/pasaule-
palielinas-biologiski-apsaimniekotas-platibas-un-tirgus-ipatsvars 
 
TOP 10 lielāko pļavu un ganību īpašnieki Latvijā 
Aizvadītajā sezonā Lauku atbalsta dienestā deklarēts 171 tūkst. ha aramzemē sēto stiebrzāļu un/vai 
lopbarības zālaugu un 504 tūkst. ha ilggadīgo zālāju. 
http://laukos.la.lv/kam-pieder-lielakas-plavas-un-ganibas 
 
Darījumus ar nekustamo īpašumu nedrīkstēs veikt skaidrā naudā 
No 1. maija stājas spēkā grozījumi nodokļu un nodevu likumā, kas nosaka aizliegumu nekustamā 
īpašuma darījumus veikt skaidrā naudā. 
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/darijumus-ar-nekustamo-ipasumu-nedrikstes-veikt-
skaidra-nauda.d?id=51044295&fbclid=IwAR1_AdzQX6JUI_ytq6-
yg7CJObv6bXTVJOvwPjyTqT3sXaLhdvmAnnywiPk 
 
Cūkkopības uzņēmums “Latvi Dan Agro” pērn strādājis ar apgrozījuma kāpumu 
Cūkkopības uzņēmuma “Latvi Dan Agro” apgrozījums pagājušajā gadā bija 10,881 miljons eiro, kas 
ir par 16% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt peļņa saruka 2,9 reizes – līdz 767 557 eiro, liecina 
informācija “Firmas.lv”. 
http://laukos.la.lv/cukkopibas-uznemuma-latvi-dan-agro-pern-stradajis-ar-apgrozijuma-kapumu 
 
Cūkkopības uzņēmumam “Ancers” kūtsmēslu krātuves modernizēs “Goldingen 
Invest” 
Cūkkopības uzņēmuma SIA “Ancers” izsludinātajā iepirkumu konkursā par ražošanas būvju 
atjaunošanu un jaunbūves izveidi uzvarējis uzņēmums “Goldingen Invest”, liecina informācija 
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. 
http://laukos.la.lv/cukkopibas-uznemumam-ancers-kutsmeslu-kratuves-modernizes-goldingen-invest 
 
Caur putekļiem sējumu neredz 
Lai gan šajās dienās Latvijas laukus pārstaigājuši lietus mākoņi, uz iepriekšējo mēnešu sausuma fona 
tas tāds piliens jūrā vien bijis. Pavasaris laukos šogad izvēršas ļoti spraigs, jo visi darbi jāpaveic īsā 



 

 Infolapa_17_2.05.2019.                                                                                               www.losp.lv  
 

laikā. Lai gan šur tur nolijis, zemnieki bažīgi par sausajiem laukiem. Ja dabasmāte apžēlosies un 
lauki dabūs kārtīgu lietu, varētu būt izredzes uz ļoti labu ražu. Ja ne, būs problēmas… 
http://laukos.la.lv/caur-putekliem-sejumu-neredz 
 
Latvijas zelts eksportā   
Latvija saražo 31% no Eiropas profesionālajā dārzkopībā izmantojamās kūdras, un tā ir sava veida 
dabas zelts, pēc kura pieprasījums tikai pieaug 
http://www.db.lv/zinas/latvijas-zelts-eksporta-486703 
 
Pieprasījums pēc biohumusa aug   
Slieku kompostu izmanto vairāk bioloģisko lauksaimniecības uzņēmumu, to pieprasa arī zaļi 
domājoši dārzu entuziasti un profesionāli dārznieki 
http://www.db.lv/zinas/pieprasijums-pec-biohumusa-aug-486702 
 
LLKC: Ķiploku audzēšanas sekmēšanai nepieciešama kooperācija un 
stādmateriāla glabātavas izveide 
Ķiploku audzēšanas sekmēšanai Latvijā nepieciešama kooperācija un stādmateriāla glabātavas 
izveide, pēc Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Talsu nodaļas pagājušajā nedēļā 
organizētā semināra atzina LLKC vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils. 
http://laukos.la.lv/llkc-kiploku-audzesanas-sekmesanai-nepieciesama-kooperacija-un-stadmateriala-
glabatavas-izveide 
 
LVM: Meža nozarei šis gads varētu būt grūts 
Meža nozarei šis gads varētu būt grūts apaļkokmateriālu cenu krituma dēļ, prognozēja valsts mežu 
apsaimniekotāja “Latvijas Valsts meži” (LVM) Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs. 
“Domāju, ka šis gads meža nozarei būs grūts. Gads ir sācies vēl pagājušā gada ļoti pozitīvajā 
tendencē, kad bija augstākas cenas. Taču pasaules tirgus tendences rāda, ka tam pīķim esam pāri un 
turpmāk nebūs viegli – būs atkal cenu kritums,” sacīja Kotovičs. 
http://laukos.la.lv/lvm-meza-nozarei-sis-gads-varetu-but-gruts 
 
Priekuļu “Jaunakmeņi” – piena ražošanas bizness kā dzīvesveids 
“Man patīk piena ražošanas piedāvātais dzīvesveids. Ja kādu dienu esmu ilgāk mājās, neaizskrienu uz 
vienu vai otru kūti, vakarā pārņem nervozums, ka kaut kas nav izdarīts. Varu atļauties neaizbraukt uz 
fermu, tomēr urda nepieciešamība,” teic Priekuļu novada ZS “Jaunakmeņi” saimniece Ginta 
Aleksejeva. Viņa piebilst: “Neesmu jau pilnīgi darbā ierakusies. 
http://laukos.la.lv/jaunakmenu-piena-razosanas-bizness-ka-dzivesveids 
 
 
 
 

VAAD aktualitātes: 
 

Latvijas Atvērto datu portālā pieejami 2018. gada augšņu agroķīmiskās izpētes rezultāti  
Atvērto datu portālā data.gov.lv publicēti Augšņu agroķīmiskās izpētes rezultāti 2018. gadā 
http://vaad.gov.lv/21/section.aspx/8263 
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Kas mainās fitosanitārā jomā, ja Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības bez līguma 
("no- deal Brexit") 
Pēc Apvienotās Karalistes sniegtās informācijas prasības būs šādas: 
Nepieciešami fitosanitārie sertifikāti augiem un augu produktiem: 
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/8265 

 
ATGĀDINĀM!!AAL atļauts tirgot vai lietot tikai, ja tie ir klasificēti, iepakoti un marķēti 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un iepakoti oriģinālā iepakojumā ar ražotāja 
marķējumu latviešu valodā. 
https://www.youtube.com/watch?list=PL3QEAOHlbKlBCxMF1X85K59Ad1BYfhLJZ&v=Ca9jAbY
yqoA 
 
Augu slimību izplatība graudaugu laukos aprīlī 
Māra Bērziņa, VAAD Kurzemes reģionālās nodaļas vecākā inspektore. Pagājušā gada rudenī, 
pateicoties ilgstoši siltajam un sausajam laikam, tika apsētas visas ieplānotās un varbūt arī kāda 
neplānota ziemāju graudaugu platība. Pavasara skatījums uz sējumiem kopumā iepriecina. 
Pārziemojuši gan septembra sākumā, gan oktobra sākumā sētie sējumi. Agrie sējumi paspēja spēcīgi 
sacerot, turklāt ar lielu lapu masu. Ja ziemā šādus laukus ar nesasalušu augsni apklāja biezāks sniegs, 
tad, sniegam nokūstot, dažviet atklājās sniega pelējuma bojājumi. Lai slimības skartie augi izdzīvotu, 
tiem pavasarī nepieciešams slāpekļa virsmēslojums un sauss, vējains laiks. 
http://laukos.la.lv/augu-slimibu-izplatiba-graudaugu-laukos-aprili 
 
 
 
 

LAD aktualitātes: 
 

Pieteikšanās platību maksājumiem līdz 22.maijam! 
(ar kavējuma sankciju līdz 17.jūnijam) 
 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā var sākt gatavot projektu iesniegumus mazo lauksaimnieku 
atbalstam. Projektus iesniegt varēs tikai no 17.jūnija, kad tiks atvērta projektu pieņemšanas kārta! 
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No 1.maija sākas pieteikšanās atbalstam biškopības nozarē 
Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju un to 8,5 euro 
apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents, kas veic saimniecisko darbību, ir reģistrējis bišu 
saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu 
reģistrēšanu, kam iepriekšējā gada 1.novembrī ir vairāk nekā 29 bišu saimes un bišu saimes nav 
bioloģiski sertificētas. http://www.losp.lv/node/5969 
 
LEADER projekti 
Atvērtas kārtas vairākās partnerībās, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvās un vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras 
kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās. Pieteikšanās termiņi. 

 
Izsludina pieteikšanos gada balvai zivsaimniecībā Lielais loms 2019 
Zemkopības ministrija (ZM) aicina pieteikt zivsaimniecības nozares uzņēmumus un to pārstāvjus 
gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2019”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares 
attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus konkursam aicināti ne tikai paši 
zivsaimniecības nozares uzņēmumi, bet arī nevalstiskās organizācijas, zinātniskās institūcijas un 
pašvaldības. Plašāka informācija.  
 

Pasākumu kalendārs 

 

 

  

17.maijā sākas pieteikšanās atbalstam ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 

darbību radīšanā un attīstīšanā (tūrisma aktivitātēm) 

   

 

  

20.maijā sākas pieteikšanās atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības 

uzsākšanai  

   

 

  

Līdz 23.maijam pieteikšanās atbalstam biodrošības pasākumu nodrošināšanai 

cūkkopības un putnkopības nozarēs 

   

 

  

Līdz 3.jūnijam pieteikšanās dīzeļdegvielai lauksaimniekiem 

   

 

  

17.jūnijā sākas pieteikšanās atbalstam uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās 

lauku saimniecības  

   

 

  

Līdz 30.novembrim Sezonas laukstrādnieku periods 

   

 

Konsultācijas par platību maksājumu iesniegumu aizpildīšanu EPS 
 

 

  

7.maijs 

Kandavas novada dome 

Vānes bibliotēka 
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Demenes pagasta pārvalde 

Čornajas kultūras nams 

Kaunatas pagasta jauniešu centrs 

Mākoņkalna pagasta kultūras nams 

Štikānu kultūras nams 
   

 

  

8.maijs 

Vārves pagasta pārvalde 

Ances bibliotēka 

LAD Ventspils sektors (Tirgus iela 7) 

Medumu pagasta pārvalde 

Aiviekstes kluba telpas 

Cēsu novada VPVKAC (Raunas iela 4) 

Mežvidu pagasta bibliotēka 

Salnavas pagasta bibliotēka 

Briģu pagasta bibliotēka 

Istalsnas bibliotēka 

Tilžas pagasta bibliotēka 
   

 

  

9.maijs 

Smārdes pagasta pārvalde 

Slapmes pagasta pārvalde 

LAD Tukuma sektors (Pasta iela 11) 

Silene (Skaistas iela 9) 

Tabore (Oktobra iela 2a) 

Sunākstes pagasta saieta nams 

Bauskas novada VPVKAC (Uzvaras 1)  

Cesvaines novada dome 

Bērzgales pagasta bibliotēka 

Goliševas pagasta bibliotēka 

Malnavas pagasta pārvaldes kultūras telpa 

Viļakas novada bibliotēka 

Vīksnas bibliotēka 
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10.maijs 

Vandzenes pagasta pārvalde 

Ķūļciema bibliotēka 

Suntažu pagasta pārvalde 

Maltas pagasta pārvalde 

Bekšu tautas nams 

Gornicas pagasta pārvalde 
   

 

  

Konsultācijas var saņemt arī visos LAD klientu apkalpošanas centros. 

   

 
 
 

 
Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi: 

 
Plānotie kursi Pārtikas nozarē 2019. gada pavasaris 
http://www.losp.lv/node/5751  

 
 
 
Seminārs par kampilobaktēriju izplatību svaigā putnu gaļā un labas ražošanas prakses ieteikumiem  
 
Kampilobaktēriju izraisīta akūta zarnu infekcijas slimība jau daudzus gadus pēc kārtas ir Nr.1 ar 
pārtiku saistīta saslimšana Eiropas Savienībā. Viens no galvenajiem infekcijas avotiem ir putnu gaļa, 
Eiropā vidēji 37,4% broileru gaļas ir inficēti ar kampilobaktērijām. Arī Latvijā kampilobaktērijas 
kļūst par aktuālu problēmu.  
Institūts “BIOR” 2018. gadā veica pētījumu par Campylobacter spp. izplatību mazumtirdzniecībā un 
rīko bezmaksas semināru, lai iepazīstinātu visus interesentus ar pētījuma rezultātiem, kā arī 
prezentētu vadošo nozares ekspertu izstrādātos labas ražošanas un izplatīšanas ieteikumus 
Campylobacter spp. samazināšanai svaigā putnu gaļā. 
Seminārs notiks 8. maijā plkst. 10.00 Institūta “BIOR” zālē Rīgā, Lejupes ielā 3. 
Aicinām savu dalību pieteikt līdz 3. maijam pa e-pastu bior@bior.lv vai pa tālruni 67620526. 
Semināra programma pieejama Institūta "BIOR" mājaslapā www.bior.lv 
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Piezīmē datumu – 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! 
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 
 
 


