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INFOLAPA Nr. 22 

 

 
LOSP  MEDIJOS: 

 

Ungārijas pieredze: Samazinātais PVN no 27% uz 5% veicina ēnu ekonomikas samazināšanos 

un vietējo ražotāju aizsardzību 

Jūnija sākumā Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvji devās pieredzes 

apmaiņas braucienā uz Ungāriju, lai tiktos ne tikai ar Ungārijas Lauksaimniecības ministrijas 

pārstāvjiem, diskutētu par pievienotās vērtības nodokļa likmi, kopējo lauksaimniecības politiku, bet 

arī apmeklēja vietējās maza un liela mēroga saimniecības, lai redzētu, kā jūtas Ungārijas 

lauksaimnieks un kādu vidi saimniekošanai un attīstībai tiem ir sagatavojusi valsts.  

http://www.losp.lv/node/6054 

 

Pienu eksportējam mazāk, importējam vairāk 

Lai arī vēl divus gadus iepriekš piena produktu eksports sasniedza rekordskaitļus, pirmoreiz 

pārsniedzot importa apjomu, pagājušais gads iezīmējies ar eksporta samazinājumu. Latvijas piena 

pārstrādātāji pagājušajā gadā pavisam eksportējuši piena produktus 136,8 miljonu eiro vērtībā, kas ir 

mazāk nekā gadu iepriekš, kad piena produkti ārvalstu tirgos realizēti par 147,3 miljoniem eiro, 

neskaitot svaigpienu.  “Diemžēl ir neliels kritums, taču tam ir vairāki iemesli,” skaidro Latvijas 

Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) vadītājs Jānis Šolks. 

http://laukos.la.lv/eksportejam-mazak-importejam-vairak 

 

Latvijas olu ražotāji aicina atbildīgās institūcijas veikt nopietnas no Ukrainas importēto olu 

pārbaudes 

Latvijas olu ražotāji vērsušies pie Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un citām atbildīgām 

institūcijām, aicinot veikt ļoti nopietnas pārbaudes no Ukrainas importētām olām saistībā ar 

salmonellas konstatēšanu no Ukrainas vestajā olu baltuma masā, informēja Latvijas Olu un putnu 

gaļas ražotāju asociācijā. 

https://www.tvnet.lv/6703774/latvijas-olu-razotaji-aicina-atbildigas-institucijas-veikt-nopietnas-no-

ukrainas-importeto-olu-parbaudes 

 

Asociācija: Kartupeļu laukiem laikapstākļi pagaidām nav kaitējuši 

Kartupeļu sekmīgai attīstībai sausums līdz šim nav traucējis, jo mitrums tiem izteikti nepieciešams 

tikai jaunu bumbuļu veidošanās laikā jūnija beigās un jūlijā, kā arī vēlāk bumbuļu briedināšanas 

laikā, teica Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle. 

http://laukos.la.lv/asociacija-kartupelu-laukiem-laikapstakli-pagaidam-nav-kaitejusi 

 

FOTO: Siera svētkos rīko skaistumkonkursu un ceļ godā sierus 

Ikšķilē notikušajā Latvijas novadu Siera dienā sestdien svētku apmeklētāji noteica labāko Jāņu sieru, 

bet žūrija – skaistāko siera plati. Par labāko Jāņu sieru svētku apmeklētāji izvēlējās a/s “Jaunpils 

pienotavas” Jāņu sieru, aiz sevis atstājot piensaimnieku kooperatīvo sabiedrību “Straupe” un 

“Lazdonas piensaimnieku”. 

http://laukos.la.lv/foto-siera-svetkos-riko-skaistumkonkursu-un-cel-goda-sierus 

 

 

http://www.losp.lv/node/6054
http://laukos.la.lv/eksportejam-mazak-importejam-vairak
https://www.tvnet.lv/6703774/latvijas-olu-razotaji-aicina-atbildigas-institucijas-veikt-nopietnas-no-ukrainas-importeto-olu-parbaudes
https://www.tvnet.lv/6703774/latvijas-olu-razotaji-aicina-atbildigas-institucijas-veikt-nopietnas-no-ukrainas-importeto-olu-parbaudes
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Latvijas Biškopības biedrības aktivitātes: 

seminārs: tēma: “Bišu veselība. Aktualitātes biškopībā.” lektori Ineta Eglīte, Juris Šteiselis, š.g. 16. 

jūnijā, plkst. 11.00, Vīnkalnos, Medzes pag., Grobiņas nov.; 

seminārs: tēma: “Biotehniskās metodes varras ierobežošanai. Aktualitātes biškopībā.” lektori 

Guntars Melnis, Armands Krauze, š.g. 17. jūnijā, plkst. 11.00, Gailīši, Rušonas pag., Riebiņu no. 

Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

 
Siera klubs aktivitātes: 

KONKURSS:  

Lai veicinātu interesi un paplašinātu zināšanas par Latvijas siera šķirņu dažādību, piena un piena 

produktu ražotājiem, saimniecībām, produktiem, ēdieniem un kulināro mantojumu, biedrība “Siera 

klubs” (biedrība) sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru “Ogres tehnikums” 

(tehnikums) izsludina konkursu "Piena upē siera ziedi"”. http://www.losp.lv/node/5986 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F5986%3Ffbclid%3DIwAR18Ea8mjO3i7cPBg_MqB8bsW4y8sb0OR1JRw1B7IYa_AMHl2B-MkIw-ZaU&h=AT3O7IRabP0X8rUCvoNrDZUcQcKAnzivCnP22LJEf728HF_ohiKKoGbfvBXFyG8G6Vy0EQTAm2SUiTAIl-Hs8pnq-FnGXHOl3IvEP_3sWyGh8ilTAla-H10s9DSbpl5Vrk7BLsRO89ED-UqQFz6VAPiml9Sol0xC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
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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: 

 

ZM rosina piešķirt 58 756 eiro Ukrainas izcelsmes olu kontrolei 

Zemkopības ministrija (ZM) rosina no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 58 756 eiro 

Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu kontrolei un uzraudzībai, liecina Zemkopības ministrijas 

(ZM) izskatīšanai valdībā iesniegtais informatīvais ziņojums. 

http://laukos.la.lv/zm-rosina-pieskirt-58-756-eiro-ukrainas-izcelsmes-olu-kontrolei 

 

LLU vienojas par studiju iespējām Malnavas koledžas absolventiem 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) un Malnavas koledža noslēgušas sadarbības līgumu, 

kas paredz, tostarp, iespējas koledžas absolventiem studēt augstskolas programmu vecākajos kursos, 

informēja LLU. http://laukos.la.lv/llu-vienojas-par-studiju-iespejam-malnavas-koledzas-absolventiem 

 

Višķu tehnikums izsludina uzņemšanu mehāniķu un augkopības tehniķu apmācībās 

Malnavas koledžas īstenošanas vietā – Višķu tehnikumā izsludināta uzņemšana 2019./2020.mācību 

gadam, informē mācību iestādes pārstāvji. Tiek uzņemti jaunieši ar vidusskolas izglītību no 17 līdz 

29 gadiem divās “Jauniešu garantijas” programmās.  

http://laukos.la.lv/visku-tehnikums-izsludina-uznemsanu-mehaniku-un-augkopibas-tehniku-

apmacibas 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
mailto:info@slieka.lv
http://laukos.la.lv/zm-rosina-pieskirt-58-756-eiro-ukrainas-izcelsmes-olu-kontrolei
http://laukos.la.lv/llu-vienojas-par-studiju-iespejam-malnavas-koledzas-absolventiem
http://laukos.la.lv/visku-tehnikums-izsludina-uznemsanu-mehaniku-un-augkopibas-tehniku-apmacibas
http://laukos.la.lv/visku-tehnikums-izsludina-uznemsanu-mehaniku-un-augkopibas-tehniku-apmacibas
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
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ZM: Par krusas postījumiem valsts kompensāciju zemniekiem nebūs 

Par krusas nodarītajiem postījumiem valsts kompensācijas lauksaimniekiem nav paredzētas, jo pret 

krusas radītajiem riskiem var apdrošināties, pauda Zemkopības ministrijā (ZM).“Valsts 

kompensācijas šādās situācijās lauksaimniekiem nav paredzētas, jo krusas risks ir apdrošināms. Tāpat 

arī lauksaimniekiem ir iespējas veidot finanšu uzkrājumus, kam nepiemēro nodokli, šādu dabas 

stihiju seku novēršanai,” uzsvēra ministrijā. 

http://laukos.la.lv/zm-par-krusas-postijumiem-valsts-kompensaciju-zemniekiem-nebus 

 

 

Gerhards: Bez Eiropas atbalsta palielinājuma lauksaimniecībai vajag 100 miljonus eiro gadā 

no valsts budžeta  

Ja Eiropa nepalielinās atbalsta maksājumus lauksaimniekiem, tad valstij vajadzētu nodrošināt 100 

miljonus eiro gadā lauksaimniecībai, lai tā varētu būt konkurētspējīga, intervijā LSM.lv teica 

zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (Nacionālā apvienība). Sarunā viņš pieskārās arī 

zivsaimniecībai un mežsaimniecībai aktuāliem jautājumiem, kā arī pauda savu viedokli par to, ka 

Latvijā pesticīdu daudzums nav jāsamazina, un atkārtoti apliecināja atbalstu depozīta sistēmas 

ieviešanai. 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/gerhards-bez-eiropas-atbalsta-palielinajuma-

lauksaimniecibai-vajag-100-miljonus-eiro-gada-no-valsts-budzeta.a321738/ 

 

FOTO: Kā gada laikā mainījušās dažādu preču un pakalpojumu cenas?   

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 4,3 %. Būtiskākā ietekme 

uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu grupā bija dārzeņiem (+19,0 %). Gada laikā cenas pieauga arī 

maizei (+9,7 %), konditorejas izstrādājumiem (+5,1 %), miltiem un citiem graudaugiem (+13,2 %). 

Cenas palielinājās cūkgaļai (+7,1 %), sieram un biezpienam (+4,1 %), gaļas izstrādājumiem (+9,2 

%), šokolādei (+8,2 %), augļu un dārzeņu sulām (+7,3 %), žāvētiem augļiem un riekstiem (+11,4 %). 

Savukārt lētāki kļuva svaigi augļi (-5,9 %), kafija (-3,4 %). 

http://www.db.lv/zinas/foto-ka-gada-laika-mainijusas-dazadu-precu-un-pakalpojumu-cenas-488057 

 

Valdība atkārtoti apstiprina Irinu Pilveri par LLU rektori  

Otrdien, 11. jūnijā, valdība akceptējusi Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektu, kas apstiprina 

ekonomikas zinātņu doktori Irinu Pilveri par Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) rektori 

atkārtoti. http://www.losp.lv/node/6051 

 

Papildināts apstiprināto ostu un izkraušanas vietu saraksts  

Otrdien, 11. jūnijā, valdība akceptējusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos 

par rūpniecisko zveju teritoriālajos un ekonomikas zonas ūdeņos, iekļaujot apstiprināto ostu sarakstā 

jaunas zivju izkraušanas vietas.   

http://www.zm.gov.lv/presei/papildinats-apstiprinato-ostu-un-izkrausanas-vietu-saraksts-?id=10292 

 

ZM ekspresaptauja lauksaimniekiem: Kurš no nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikas 

sociālekonomiskajiem mērķiem jums ir svarīgākais https://bit.ly/2WAJ4pY 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/aptaujas/kurs-no-nakotnes-kopejas-lauksaimniecibas-

politikas-

socialekonomiskaji?id=229&fbclid=IwAR1j3RTgL2JEqWIZK1vdWDhV_68uJMsERkEd6tZp7K2r

2OVAMCwwW5SGWNw  

 

 

http://laukos.la.lv/zm-par-krusas-postijumiem-valsts-kompensaciju-zemniekiem-nebus
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/gerhards-bez-eiropas-atbalsta-palielinajuma-lauksaimniecibai-vajag-100-miljonus-eiro-gada-no-valsts-budzeta.a321738/
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https://bit.ly/2WAJ4pY?fbclid=IwAR1j3RTgL2JEqWIZK1vdWDhV_68uJMsERkEd6tZp7K2r2OVAMCwwW5SGWNw
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https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/aptaujas/kurs-no-nakotnes-kopejas-lauksaimniecibas-politikas-socialekonomiskaji?id=229&fbclid=IwAR1j3RTgL2JEqWIZK1vdWDhV_68uJMsERkEd6tZp7K2r2OVAMCwwW5SGWNw
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/aptaujas/kurs-no-nakotnes-kopejas-lauksaimniecibas-politikas-socialekonomiskaji?id=229&fbclid=IwAR1j3RTgL2JEqWIZK1vdWDhV_68uJMsERkEd6tZp7K2r2OVAMCwwW5SGWNw
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/aptaujas/kurs-no-nakotnes-kopejas-lauksaimniecibas-politikas-socialekonomiskaji?id=229&fbclid=IwAR1j3RTgL2JEqWIZK1vdWDhV_68uJMsERkEd6tZp7K2r2OVAMCwwW5SGWNw
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Informācijai: Dabas skaitīšanas datus pirmais uzzina īpašnieks! 

Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem 

ir jāzina, kāda, cik daudz, kādā kvalitātē un kurās vietās atrodama dabas daudzveidība, kādi ir 

nepieciešamie pasākumi, lai to saglabātu un nodrošinātu pastāvēšanu arī nākotnē.  

Dabu skaita jau trešo gadu. 

Latvijā jau trešo gadu tiek skaitīta daba jeb uzskaitīti Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie 

biotopi – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, bioloģiski 

vērtīgi zālāji, dabiskoties sākušās mežaudzes, purvi, avoksnāji, cilvēka mazietekmēta jūras 

piekraste,  kāpas un upes. 

ES nozīmes aizsargājamo biotopu uzskaite ES ietvaros ir plaši izplatīta, ikviena dalībvalsts noteiktā 

laika periodā veic šādu dabas vērtību apzināšanu un datus iesniedz ES. Tā kā šajā savienībā esam 

iestājušies salīdzinoši nesen, Latvijā šis process jeb dabas skaitīšana visas valsts teritorijā notiek 

pirmo reizi. Līdz šim mūsu valstī tika pētītas atsevišķas teritorijas dažādos laika periodos, kādam 

apzinot Latvijas, bet citam ES aizsargājamos biotopus. 

Šobrīd tiek skatīta visa valsts teritorija pēc vienotas metodikas, lai varētu salīdzināt un analizēt 

pašreizējo biotopu skaitu un stāvokli. Turklāt Dabas aizsardzības pārvalde, īstenojot vērienīgo 

inventarizāciju, par piemēru ņem labāko praksi. 

Vairāk informācijas: http://www.losp.lv/node/6052 

 

Eksperti: Jo ātrāk sāk zāles pļauju, jo ganāmpulkā lielāki izslaukumi 

Viena no izplatītākajām problēmām, gatavojot skābbarību, ir zāles pļaujas laika ievilkšanās 

nepietiekama tehniskā aprīkojuma dēļ. Vācijas kompānijas Claas speciālisti veikuši aprēķinus, kā 

produktīvākas tehnikas izmantošana spēj ietekmēt izslaukumu lielumu. 

http://laukos.la.lv/atraks-plausanas-laiks-lielaki-izslaukumi 

 

Pieaugusi pārtikas kviešu cena 

Pārtikas kviešu cena šogad aprīlī Latvijā bija par 16% lielāka nekā 2018.gada attiecīgajā mēnesī, kā 

arī par 12% lielāka nekā to vidējā cena Latvijā pēdējos piecos gados, liecina Zemkopības ministrijas 

(ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati. 

http://laukos.la.lv/pieaugusi-partikas-kviesu-cena 

 

Līdz jūnija beigām var pieteikties konkursam “Sakoptākais mežs” 

Vēl līdz 28. jūnijam ir iespēja pieteikties Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) rīkotajam 

konkursam “Sakoptākais mežs”M informē biedrības pārstāvji.  Konkursa mērķis ir veicināt 

ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos 

mežos, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.  

http://laukos.la.lv/lidz-junija-beigam-var-pieteikties-konkursam-sakoptakais-mezs 

 

Cūkgaļas iepirkuma cena turpina pieaugt 

Cūkgaļas cena Latvijā šā gada aprīlī ir pieaugusi par 23,2% salīdzinājumā ar šā gada martu, un tā bija 

vidēji par 13,3% augstāka nekā 2018.gada aprīlī, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā 

atbalsta departamenta dati. 

http://laukos.la.lv/cukgalas-iepirkuma-cena-turpina-pieaugt 

 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/6052
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http://laukos.la.lv/lidz-junija-beigam-var-pieteikties-konkursam-sakoptakais-mezs
http://laukos.la.lv/cukgalas-iepirkuma-cena-turpina-pieaugt
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LAD aktualitātes: 

 

Pieteikšanās platību maksājumiem ar kavējuma sankciju notiek līdz 17.jūnijam 

 

Līdz 2019.gada 30. jūnijam var izņemt 2018.g. piešķirtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas litrus 

Līdz 30.jūnijam lauksaimniekiem jāizņem iepriekšējās sezonas degvielas atlikums. Šīs sezonas 

degvielas apjoms būs aprēķināts no 1.jūlija. 

 

Atbalsts mazo saimniecību attīstībai 

Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var sākt gatavot projektu iesniegumus mazo lauksaimnieku 

atbalstam.   Projektus iesniegt varēs tikai no 17.jūnija, kad tiks atvērta projektu pieņemšanas kārta!  

Svarīgi ņemt vērā, ka mazajiem lauksaimniekiem projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar 

konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts 

pieejams dienesta mājaslapā.  

Pieslēgties EPS. 

 

Kā lauksaimniekiem rīkoties, ja krusa, negaiss vai lietusgāzes izpostījušas laukus 

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir saņēmis informāciju no daudziem lauksaimniekiem par dabas 

apstākļu postījumiem laukiem, tāpēc sniedzam skaidrojumu, kā rīkoties šādos gadījumos. Ja platību 

maksājumiem pieteiktos laukus ir izpostījusi krusa, negaiss vai lietusgāzes tā, ka tie vairs neatbilst 

atbalsta maksājumu saņemšanas nosacījumiem (laukā vairs nav atbalsttiesīgā kultūrauga pārsvars), 

tad lauksaimniekiem par to jāinformē LAD, lai saglabātu tiesības par nopostītajā laukā deklarēto 

kultūraugu saņemt platību maksājumus. 

http://www.losp.lv/node/6053 

 

Var veicināt un dažādot tūrisma aktivitātes 

Līdz 17. jūnijam var pieteikties atbalstam pasākumā ”Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību 

nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā tūrisma aktivitātēm. 

 

 

Pasākumu kalendārs 

 

 

  

Līdz 17.jūnijam pieteikšanās atbalstam ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 

darbību radīšanā un attīstīšanā (tūrisma aktivitātēm)  

   

 

  

Līdz 26.jūnijam notiek pieteikšanās pasākumā 6.1 "Atbalsts jaunajiem 

lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"  

   

 

  

Līdz 30.novembrim norisinās Sezonas laukstrādnieku periods 

   

 

 

MK saskaņošanai: 

 

 Saskaņošanai MK Nr.768 „Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un 

veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas 

kārtība””- līdz 16.06.2019.  

 

 

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