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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 
 

Latvijas Bioloģskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 

Aicinām uz mācībām „Bioloģisko dārzeņu audzēšana un virzība tirgū”  

2019. gada 25. un 26. jūlijā notiks biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” 

rīkotās 2 dienu mācības “Bioloģiskā dārzeņkopība”. Mācību kursa apakštemats „Bioloģisko dārzeņu 

audzēšana un virzība tirgū”. Lektores – APP “Dārzkopības institūts” vadošā pētniece Līga Lepse un 

SIA “Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs” projektu vadītāja Lāsma Ozola. 

http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-biologisko-darzenu-audzesana-un-virziba-tirgu 

 

Aicinām uz mācībām „Slaucamo govju ēdināšana un barības devu optimizācija bioloģiskajās 

saimniecībās” 

2019. gada 24. un 25. jūlijā notiks biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” 

rīkotās 2 dienu mācības „Bioloģiskā lopkopība”. Mācību kursa apakštemats „Slaucamo govju 

ēdināšana un barības devu optimizācija bioloģiskajās saimniecībās”. Lektores – Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes Dzīvnieku zinātņu institūta lektore, SI 

„Vides kvalitāte” inspektore Elita Aplociņa un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 

(LLKC) Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere. 

http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-slaucamo-govju-edinasana-un-baribas-devu-optimizacija-

biologiskajas-saimniecibas-2 

 

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 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
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Šākirnes dzīvnieku audzētāju aisociācijas aktivitātes: 

Ģenētisko resursu (Latvijas Brūnā šķirne) govju tipiskuma demonstrējumi24.jūlijs –LLU MPS 

“VECAUCE” Programma:9:30 –Reģistrācija, rīta kafija 

10:00 –Vēsturiski saglabātu, ģenētiski noturīgu Latvijas Brūnās šķirnes buļļu līniju meitu 

demonstrējumi, dzīvnieku vērtēšanas ekspertu komentāri 

11:30 –Iespaidi par pētījuma norisi ar Latvijas Brūnās šķirnes genofonda dzīvniekiem. Lopkopības 

speciāliste Elena Guša 

 12:00 –Pusdienu pause 

12:30 –Ģenētiski saglabājamo dzīvnieku embriju transferences procesa praktiskais demonstrējums, 

iegūto embriju kvalitātes mikroskopiskā novērtēšana 

13:30 –Debates 

Sīkāka informācija: www.ciltsdarbs.lv@ciltsdarbs   

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: 
 

Plūdu risku samazināšanai atjaunota Zvidzienas poldera sūkņu stacija 

Ekspluatācijā pieņemta VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) pārbūvētā 

Zvidzienas poldera sūkņu stacija Madonas novada Ošupes pagastā. Pārbūve veikta, izmantojot Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta līdzekļus, kas 2014.-2020. gada plānošanas periodā 

paredzēti valsts nozīmes meliorācijas infrastruktūras atjaunošanai. Projekta kopējās izmaksas  bija 1,4 

miljoni eiro. Sūkņu stacijas pārbūves rezultātā no plūdu riskiem ir  pasargāti apkaimes iedzīvotāji un 

lauku teritorija 2265 ha platībā. 

http://www.losp.lv/node/6059 

 

Lietuvā veido interaktīvu karti par latvāņu izplatību 

Lietuvas Vides ministrija plāno triju gadu laikā izveidot interaktīvu karti, kas atspoguļotu Sosnovska 

latvāņa izplatību un palīdzētu izstrādāt plānu labākai šā invazīvā auga apkarošanai. Lēsts, ka šobrīd 

latvāņi Lietuvā aizņem kopumā aptuveni 10 000 hektāru teritoriju. 

http://laukos.la.lv/lietuva-veido-interaktivu-karti-par-latvanu-izplatibu 

 

Anita Skudra. Bez pienācīga valsts lobija Eiropā Latvijas lauksaimniekus sagaida daudz 

bezjēdzīgu nosacījumu 

AS “Rīgas Dzirnavnieks” direktore un valdes locekle Anita Skudra. Šobrīd ir nepieciešams daudz 

lielāks lauksaimnieku lobijs Eiropas Parlamentā, nekā tas bijis līdz šim. Patlaban Eiropā notiek 

http://www.ciltsdarbs.lv@ciltsdarbs
mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/6059
http://laukos.la.lv/lietuva-veido-interaktivu-karti-par-latvanu-izplatibu
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diskusijas par daudziem priekšlikumiem regulējumos kopējā lauksaimniecības politikā, kas būtiski 

ietekmēs Latvijas lauksaimniekus, tostarp graudkopjus.  

http://laukos.la.lv/anita-skudra-bez-pienaciga-valsts-lobija-eiropa-latvijas-lauksaimniekus-sagaida-

daudz-bezjedzigu-nosacijumu 

 

FM: Jūnijā gada inflācija turpina samazināties, neskatoties uz sezonālu cenu kāpumu  

Gada griezumā patēriņa cenas augušas par 3,0%, kur lielākā ietekme ir fiksēta pārtikai un 

bezalkoholiskajiem dzērieniem. Šo preču cena bija par 4,1% lielāka, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo 

mēnesi, tādējādi izskaidrojot gandrīz trešdaļu no kopējā patēriņa cenu kāpuma jūnijā. Zīmīgi, ka 

pārtikas grozā cenas palielinājušās visiem pārtikas produktiem, izņemot svaigiem augļiem. Tomēr 

noteicošo ietekmi nodrošināja cenu kāpums maizei un graudaugiem, cūkgaļai, kā arī svaigiem 

dārzeņiem, it īpaši kartupeļiem. Šo pārtikas produktu cenas gada laika pieauga attiecīgi par 6,5%, 

12,0% un 52,7%. Cenu paaugstinājumu lielā mērā izskaidro vēl pērnā gada nelabvēlīgie (sausie) laika 

apstākļi vasarā gan Latvijā, gan arī citās Eiropas valstīs, kas negatīvi ietekmēja graudaugu ražas apjomu 

un piedāvājumu tirgū, paaugstinot to cenas. Jāatzīmē, ka pārtikas cenas kopumā uzrāda augošu cenu 

dinamiku visa Eiropā, tomēr tādās valstīs kā Polijā, Lietuvā un Latvijā cenas aug straujāk nekā vidēji 

Eiropas Savienībā. Ņemot vērā, ka vietējos veikalos tiek pārdota arī importēta pārtika, cenu pieaugumu 

ietekmē arī pārtikas cenu tendences citas valstīs. 

https://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/makroekonomika/60754-fm-junija-gada-inflacija-

turpina-samazinaties-neskatoties-uz-sezonalu-cenu-kapumu 

 

Igors Aleksejevs   

Piena pārstrādes uzņēmums Limbažu siers, kura valdes priekšsēdētājs ir Igors Aleksejevs, pagājušajā 

gadā strādāja ar 5,986 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 36,4% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt 

kompānijas peļņa bija 127 786 eiro, pretēji zaudējumiem gadu iepriekš. Kompānijas pamatdarbības 

veids ir piena pārstrāde un siera ražošana. 

http://www.db.lv/zinas/igors-aleksejevs-488806 

 

Latvijas MVU pirmie Baltijā varēs saņemt atbalstu kapitāla piesaistei biržā  

Ekonomikas ministrija izstrādājusi jaunu ES fondu atbalsta programmu "Atbalsts mazo, vidējo 

komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos", kuras mērķis ir veicināt komersantu attīstībai 

nepieciešamā finansējuma piesaisti kapitāla tirgos, tādējādi paaugstinot komersantu starptautisko 

konkurētspēju, kā arī attīstīt kapitāla tirgu Latvijā. Atbalsta programma šobrīd ir saskaņošanas stadijā, 

tā vēl jāapstiprina Ministru kabinetā. Plānots, ka atbalsts uzņēmējiem būs pieejams no 2020. gada. 

https://em.gov.lv/lv/jaunumi/25264-latvijas-mvu-pirmie-baltija-vares-sanemt-atbalstu-kapitala-

piesaistei-birza 

 

Austrija kļūst par pirmo ES dalībvalsti, kas nolēmusi aizliegt glifosātu 

Austrija kļuvusi par pirmo Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, kas pilnībā aizliegusi pretrunīgi vērtēto 

ķimikāliju glifosāts, kas galvenokārt tiek izmantots herbicīda “Roundup” ražošanā. Balsojumā 

Austrijas parlamentā otrdien deputātu vairākums atbalstīja Sociāldemokrātiskās partijas (SPÖ) 

ierosinājumu. 

http://www.la.lv/austrija-klust-par-pirmo-es-dalibvalsti-kas-nolemusi-aizliegt-glifosatu 

 

FOTO: Madonā atklāta Balticovo lielizmēra brīvās turēšanas vistu novietne   

Investējot vairāk nekā 800 000 eiro, olu un olu produktu ražošanas uzņēmums Balticovo Madonā 

atklājis lielizmēra brīvās turēšanas vistu novietni 20 000 putniem. Vistām tagad pieejams astoņus 

hektārus liels pastaigu laukums - katram putnam aptuveni četru kvadrātmetru platība. 

http://laukos.la.lv/anita-skudra-bez-pienaciga-valsts-lobija-eiropa-latvijas-lauksaimniekus-sagaida-daudz-bezjedzigu-nosacijumu
http://laukos.la.lv/anita-skudra-bez-pienaciga-valsts-lobija-eiropa-latvijas-lauksaimniekus-sagaida-daudz-bezjedzigu-nosacijumu
https://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/makroekonomika/60754-fm-junija-gada-inflacija-turpina-samazinaties-neskatoties-uz-sezonalu-cenu-kapumu
https://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/makroekonomika/60754-fm-junija-gada-inflacija-turpina-samazinaties-neskatoties-uz-sezonalu-cenu-kapumu
http://www.db.lv/zinas/igors-aleksejevs-488806
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/25264-latvijas-mvu-pirmie-baltija-vares-sanemt-atbalstu-kapitala-piesaistei-birza
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/25264-latvijas-mvu-pirmie-baltija-vares-sanemt-atbalstu-kapitala-piesaistei-birza
http://www.la.lv/austrija-klust-par-pirmo-es-dalibvalsti-kas-nolemusi-aizliegt-glifosatu
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https://www.db.lv/zinas/foto-madona-atklata-balticovo-lielizmera-brivas-turesanas-vistu-novietne-

488913 

 

Krustpunktā studijā zemkopības ministrs Kaspars Gerhards 

Šodien Krustpunktā ir diena, kad iztaujājam amatpersonas un mūsu dienas kārtībā ir temati, kas 

attiecas zemkopību, jo mūsu studijā būs zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Runājam par koku 

ciršanas noteikumiem, klimatisko apstākļu ietekmi uz šī gada ražu un citiem jautājumiem. 

Studijā žurnālisti – Santa Dieziņa no “Latvijas Avīzes” un Zane Neimane no sabiedrisko mediju 

portāla LSM.lv. 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-studija-zemkopibas-ministrs-kaspars-

gerhards.a119580/ 

 

Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus apsekot savus mežus, lai savlaicīgi konstatētu 

mežaudžu bojājumus! 

 
 

 

Padoms piensaimniekam. Kvalitatīvu pēcnācēju iegūšana no govīm 

Guna Ringa-Karahona, veterinārārste, LLU VMF doktorante; Ilga Šematoviča, veterinārārste, LLU 

VMF docente. Pagājušā gada oktobrī žurnālā Agro Tops jau stāstījām par embriju transferences metodi 

govīm un tās izmantošanu Latvijā – kas ir šī metode, kā tā tiek veikta un kādēļ būtu lietojama. Embriju 

transference ir dzīvnieku pavairošanas metode, kas ietver multiplās ovulācijas ierosināšanu ģenētiski 

augstvērtīgam dzīvniekam – donorgovij, embriju izskalošanu no šā dzīvnieka dzemdes ragiem un 

ievadīšanu cita, parasti ģenētiski mazāk vērtīga dzīvnieka – recipienta – dzemdes ragā. 

http://laukos.la.lv/kvalitativu-embriju-un-pecnaceju-iegusana-no-govim 

 

Sezonas laukstrādniekiem atvieglots nodokļa režīms 

Atgādinām, ka lauksaimniekiem ir iespēja izmantot atvieglotu darbaspēka nodokļa režīmu sezonas 

darbos nodarbinātajiem, par tiem maksājot vien 15 procentu darbaspēka nodokli un nozīmīgi samazinot 

arī administratīvo slogu. To nosaka likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Šo atviegloto nodokļa 

režīmu var izmantot darba devējs (lauksaimnieks), kurš īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu 

lauksaimniecības zemi izmanto augļkoku, ogulāju vai dārzeņu audzēšanai un kārtējā gadā to ir pieteicis 

vienotajam platības maksājumam.  

http://www.losp.lv/node/6070 

 

Nerok grāvjus, bet prasa naudu. Plūdu draudu novēršanai meliorācijai būtu jāparedz divreiz 

https://www.db.lv/zinas/foto-madona-atklata-balticovo-lielizmera-brivas-turesanas-vistu-novietne-488913
https://www.db.lv/zinas/foto-madona-atklata-balticovo-lielizmera-brivas-turesanas-vistu-novietne-488913
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-studija-zemkopibas-ministrs-kaspars-gerhards.a119580/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-studija-zemkopibas-ministrs-kaspars-gerhards.a119580/
http://laukos.la.lv/kvalitativu-embriju-un-pecnaceju-iegusana-no-govim
http://www.losp.lv/node/6070
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vairāk līdzekļu 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes meliorācijas sistēmas atjaunošanai Zemkopības ministrija 

(ZM) prasa valdībai piešķirt lielākas summas, nekā paredzēts pašlaik. No 2019. līdz 2022. gadam 

valdība paredzējusi šim mērķim ik gadu iztērēt 3,3 miljonus eiro. Bet ZM lēš, ka plūdu draudu 

novēršanai un zemes auglības saglabāšanai turpmākajos gados būtu jāparedz aptuveni divas reizes 

vairāk. http://laukos.la.lv/nerok-gravjus-bet-prasa-vel-naudu 

 

Pēc karjeras bankā izveido bioloģisko dravu 

Daiga un Jānis Forstmaņi lauku mieru un bišu sanēšanu iemainījuši pret līdzšinējo darba dzīvi 

galvaspilsētā. Bites, tējas, rudzi, jēri, zosis – jaunie bioloģiskie saimnieki dara daudz, bet tā, lai 

nepazaudētu prieku, ko sniedz dzīve laukos un strādāšana savā saimniecībā. Reto garāmbraucošo 

automašīnu riteņu no baltā grants ceļa augšup uzrautie putekļi kā miglas mākoņi slīd pār koši vasarīgo 

lauku ainavu Gulbenes novada Rankas pagastā. Palaikam no ziedošajām pļavām nošķiras iebrauktuves 

sakoptās lauku sētās. Pie viena no sānceļiem novietots soliņš pasēdēšanai, un tā ir iepriekš norunātā 

zīme, pēc kuras droši zināt, ka jāgriež stūre īstajā – Apsīšu māju – pagalmā, kur dzīvo un saimnieko 

Forstmaņu ģimene. Sendienās celtās dzīvojamās mājas latviski pelēkie sāni, rotāti laimes pakaviem, 

laipni sagaida viesus. Pirms dažiem gadiem te pletās krūmi un nezāles, bet tagad pagalms ir iekopts un 

zem mājas logiem pat izspraukušās vecās peonijas kā sveiciens no māju īpašniekiem pagātnē. 

http://www.lbla.lv/pec-karjeras-banka-izveido-biologisko-dravu 

 

Austrija kļūst par pirmo ES dalībvalsti, kas nolēmusi aizliegt glifosātu 

Austrija kļuvusi par pirmo Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, kas pilnībā aizliegusi pretrunīgi vērtēto 

ķimikāliju glifosāts, kas galvenokārt tiek izmantots herbicīda “Roundup” ražošanā. Balsojumā 

Austrijas parlamentā otrdien deputātu vairākums atbalstīja Sociāldemokrātiskās partijas (SPÖ) 

ierosinājumu. 

http://www.la.lv/austrija-klust-par-pirmo-es-dalibvalsti-kas-nolemusi-aizliegt-glifosatu 

 

Aizputes vīna darītava - atpazīstama kā rupjmaize un balzams   

Mārtiņa Santa Aizputes vīna darītava gandrīz desmit gadu laikā ieguvusi atpazīstamību visā Latvijā 

Tomēr viņš aizvien neplāno iekarot lielveikalu plauktus, bet rimti sagaida ciemiņus savā pagrabiņā. 

https://www.db.lv/zinas/aizputes-vina-daritava-atpazistama-ka-rupjmaize-un-balzams-488931 

 

Sākas Jauniešu garantijas noslēdzošā uzņemšana 40 profesijās 

Programmā Jauniešu garantija sākas noslēdzošā uzņemšana 40 darba tirgū pieprasītās profesijās, 

kuras var apgūt pusotra gada laikā bez maksas. Mācībām var pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 

gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, nemācās un nestrādā. Pieteikšanās 22 profesionālās izglītības 

iestādēs visā Latvijā notiek līdz 30. augustam. 

https://lvportals.lv/dienaskartiba/305220-sakas-jauniesu-garantijas-nosledzosa-uznemsana-40-

profesijas-2019 

 

NVA aicina darba devējus pieteikties subsidēto darba vietu izveidei  

Vairākas Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs līdz šī gada 15. jūlijam pieņem darba devēju 

pieteikumus subsidēto darba vietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās 

darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam 

vajadzīgos darbiniekus, nodarbinot subsidētajās darba vietās NVA reģistrētos bezdarbniekus. 

https://lvportals.lv/dienaskartiba/305879-nva-aicina-darba-devejus-pieteikties-subsideto-darba-vietu-

izveidei-2019 

 

http://laukos.la.lv/nerok-gravjus-bet-prasa-vel-naudu
http://www.lbla.lv/pec-karjeras-banka-izveido-biologisko-dravu
http://www.lbla.lv/pec-karjeras-banka-izveido-biologisko-dravu
http://www.la.lv/austrija-klust-par-pirmo-es-dalibvalsti-kas-nolemusi-aizliegt-glifosatu
https://www.db.lv/zinas/aizputes-vina-daritava-atpazistama-ka-rupjmaize-un-balzams-488931
https://lvportals.lv/dienaskartiba/305220-sakas-jauniesu-garantijas-nosledzosa-uznemsana-40-profesijas-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/305220-sakas-jauniesu-garantijas-nosledzosa-uznemsana-40-profesijas-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/305879-nva-aicina-darba-devejus-pieteikties-subsideto-darba-vietu-izveidei-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/305879-nva-aicina-darba-devejus-pieteikties-subsideto-darba-vietu-izveidei-2019
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Pārtikas uzņēmumiem ar nostiprinātām telpu īpašumtiesībām nebūs jāiesniedz dokumentu 

kopijas PVD  

Valdība otrdien, 18. jūnijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus pārtikas 

uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtībā. Patlaban visiem pārtikas uzņēmumiem, iesniedzot 

Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) iesniegumu uzņēmuma atzīšanai vai reģistrācijai, 

iesniegumam jāpievieno dokumenta kopija, kas apliecina tā tiesības darboties nolūkotajās būvēs 

(telpās).  

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/partikas-uznemumiem-ar-nostiprinatam-telpu-

ipasumtiesibam-nebus-jaiesn?id=10328 

 

Apstiprināta kārtība pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām 

Valdība otrdien, 18. jūnijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus pārtikas 

izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām. Jaunie noteikumi attiecas uz tiem pārtikas 

produktiem, kuru marķējumā norādīts “Ieteicams līdz…” derīguma termiņš. Šie noteikumi neattiecas 

uz pārtiku, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem. 

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/apstiprinata-kartiba-partikas-izplatisanai-pec-

minimala-deriguma-termi?id=10327 

 

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā plānota administratīvā 

atbildība  

Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus likumā ”Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, ko 

otrdien, 18. jūnijā, akceptējusi valdība.  Grozījumi noteic administratīvo atbildību par tādas 

lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, kas iegūta īpašumā pēc 2014. gada 

1. novembra jeb no brīža, kad stājās spēkā zemes tirgus tiesiskais regulējums. Administratīvo sodu 

piemēros atkarībā no lauksaimniecības zemes platības, uz kuras pēc šīs zemes iegādes nav uzsākta vai 

arī netiek turpināta lauksaimnieciskā darbība. Izvēli, kuru sodu – brīdinājumu vai naudas sodu piemērot 

fiziskai personai, veiks iestāde, kura sodu piemēros. 

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/par-lauksaimniecibas-zemes-neizmantosanu-

lauksaimnieciskaja-darbiba-pl?id=10325 

 

Stājas spēkā vairākas izmaiņas PVN likumā   

No šodienas būs spēkā vairākas izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas ļaus vēl efektīvāk 

ierobežot krāpnieciskos darījumus tieši pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jomā, kas ir viens no 

izplatītākajiem un pierādīšanas ziņā sarežģītākajiem krāpšanās veidiem un nodara būtisku kaitējumu 

valsts budžetam, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID). 

http://www.db.lv/zinas/stajas-speka-vairakas-izmainas-pvn-likuma-489000 

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: vides prasībām lauksaimniecībā jābūt atbilstošām 

KLP finansējumam 

Pirmdien, 15. jūlijā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies ES Lauksaimniecības un 

zivsaimniecības ministru padomē Briselē, kur turpināsies ministru diskusijas par to, kādiem ir jābūt 

nosacījumiem, kas regulēs Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) no 2021. līdz 2027. gadam. 

Sanāksmē notiks viedokļu apmaiņa par vienu no būtiskākajiem KLP nosacījumu blokiem, kas saistīti 

ar paaugstinātu vides un klimata prasību noteikšanu lauksaimniekiem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-kaspars-gerhards-vides-prasibam-

lauksaimnieciba-ja?id=10415 

 

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/partikas-uznemumiem-ar-nostiprinatam-telpu-ipasumtiesibam-nebus-jaiesn?id=10328
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/partikas-uznemumiem-ar-nostiprinatam-telpu-ipasumtiesibam-nebus-jaiesn?id=10328
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/apstiprinata-kartiba-partikas-izplatisanai-pec-minimala-deriguma-termi?id=10327
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/apstiprinata-kartiba-partikas-izplatisanai-pec-minimala-deriguma-termi?id=10327
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/par-lauksaimniecibas-zemes-neizmantosanu-lauksaimnieciskaja-darbiba-pl?id=10325
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/par-lauksaimniecibas-zemes-neizmantosanu-lauksaimnieciskaja-darbiba-pl?id=10325
http://www.db.lv/zinas/stajas-speka-vairakas-izmainas-pvn-likuma-489000
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-kaspars-gerhards-vides-prasibam-lauksaimnieciba-ja?id=10415
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-kaspars-gerhards-vides-prasibam-lauksaimnieciba-ja?id=10415
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Tiks novērsta zagtas traktortehnikas reģistrācija Latvijā  

Valdība otrdien, 2. jūlijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumos, lai novērstu Eiropas Savienības valstīs zagta 

http://www.losp.lv/node/6069 

 

Tiks veidota lauksaimniecības un vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu banka  

Valdība otrdien, 2. jūlijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par 

lauksaimniecības dzīvnieku un vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu bankas uzturēšanu, lai 

nodrošinātu gēnu bankas efektīvu darbību. 

http://www.losp.lv/node/6067 

 

Eksperta ieteikumi lietotas lauktehnikas iegādē 

Lai arī katru gadu Latvijas lauku saimniecībās, pateicoties ES līdzfinansējumam, ienāk vidēji 400–500 

jaunu traktoru un ap 100 jaunu graudu kombainu, joprojām liela daļa saimniecību izvēlas lietotu 

lauksaimniecības tehniku. Katram ir savi iemesli, bet visbiežāk tie ir finansiāli apsvērumi, kas neļauj 

atvēzēties uz jauno un spīdīgo. Arī nākotnē potenciāli zemāks atbalsts no ES fondu puses var pasliktināt 

jaunu traktoru iegādes statistiku, ņemot vērā saimniecību prasību un vajadzību izmaiņas to piecu gadu 

laikā, kad zemnieks nevar nomainīt jaunu pirkto traktoru pret citu, jo noteikumi to nepieļauj. 

http://laukos.la.lv/ja-perkam-lietotu-tehniku  

 

Vilki uzbrūk! Madonas novadā nokostas aitas tūkstošiem eiro vērtībā 

Madonas novada Ošupes pagasta zemnieku saimniecībā “Zīles”, kas nodarbojas ar aitkopību, vairākus 

vakarus pēc kārtas paviesojies vilku bars, arī naktī uz šodienu, 11. jūliju.  

Neskatoties uz elektrisko ganu, un to, ka pēc pirmajiem uzbrukumiem aitas sadzītas aplokā pie kūts, 

kopumā savainots un nokosts 71 dzīvnieks.  

http://laukos.la.lv/vilki-uzbruk-madonas-novada-nokostas-aitas-tukstosiem-eiro-vertiba  

 

“Balticovo” aizvadīto gadu noslēdzis ar apmēram 49 miljonu eiro apgrozījumu 

Olu un olu produktu ražošanas uzņēmums AS “Balticovo” aizvadīto gadu noslēdzis ar apmēram 49 

miljonu eiro apgrozījumu, kas ir neliels apgrozījuma kritums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 

informēja uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Valdis Grimze. 

http://laukos.la.lv/balticovo-aizvadito-gadu-nosledzis-ar-apmeram-49-miljonu-eiro-apgrozijumu 

 

Asociācija: Latvijas cūkkopji nevar sūdzēties par cūkgaļas cenu 

Kopumā Latvijas cūkkopji šobrīd nevar sūdzēties par cūkgaļas cenu, lai gan Latvijā vidējā cena 

joprojām ir zemāka nekā Eiropas Savienībā (ES), teica Latvijas Cūku audzētāju asociācijas (LCAA) 

vadītāja Dzintra Lejniece. 

“Patlaban Latvijā cena ir zemāka nekā vidējā Eiropas cena. Mums nav īsti izskaidrojuma, kāpēc tā ir, 

bet tirgus ir tirgus,” sacīja Lejniece, norādot, ka Latvijā cūkgaļas cena dzīvsvarā ir apmēram 1,20-1,25 

eiro kilogramā, bet Eiropā cūkgaļas cena dzīvsvarā ir 1,30-1,40 par vienu kilogramu. 

http://laukos.la.lv/asociacija-latvijas-cukkopji-nevar-sudzeties-par-cukgalas-cenu 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

LAD: Lauksaimnieki var sākt iegādāties šīs sezonas marķēto dīzeļdegvielu 

Lauku atbalsta dienests )LAD) ir pieņēmis lēmumu par lauksaimniecības produkcijas ražotājam 

piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam saimnieciskajam gadam, informēja 

http://www.losp.lv/node/6069
http://www.losp.lv/node/6067
http://laukos.la.lv/ja-perkam-lietotu-tehniku
http://laukos.la.lv/vilki-uzbruk-madonas-novada-nokostas-aitas-tukstosiem-eiro-vertiba
http://laukos.la.lv/balticovo-aizvadito-gadu-nosledzis-ar-apmeram-49-miljonu-eiro-apgrozijumu
http://laukos.la.lv/asociacija-latvijas-cukkopji-nevar-sudzeties-par-cukgalas-cenu
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LAD pāŗstāvji. No 2019.gada gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.novembrim var iegādāties ne vairāk kā 

90% no kopējā piešķirtā degvielas daudzuma. 

Šogad dīzeļdegvielas saņemšanai ir pieteikušies 17310 lauksaimnieki. 

http://www.losp.lv/node/6065 

 

 

 

VAAD AKTUALITĀTES: 

 

Strādājot ar AAL, neaizmirsti DARBA DROŠĪBU, saudzē savu veselību! Arī cīņā ar latvāni 

neziamirsti par drošību, latvāņu sula izraisa nopietnu apdegumu! http://www.losp.lv/node/6064 

 
 

 

Saņemta un apkopota informācija par 2018.gadā ražoto un ieviesto mēslošanas līdzekļu 

apjomiem! http://www.losp.lv/node/6068 

 

 

 

ES lietu biroja aktualitātes: 
 

Latvijas lauksaimnieku pārstāve, Dzintra Lejniece, 20. maijā 2019, piedalījās COPA-COGECA un 

Beļģijas lauksaimnieku organizāciju kopīgi organizētā darba grupā par biodrošību Āfrikas Cūku mēra 

skartajos reģionos. 

  

Darba grupā skatītie jautājumi: 

·         EK pārstāvju ziņojums par ĀCM situāciju un apkarošanas plāns; 

·         Prezentācija par biodrošību saimniecībā; 

·         Biodrošības piemēri dažādās dalībvalstīs; 

·         Biodrošība transportēšanas laikā; 

·         ĀCM ietekme uz pasaules cūkgaļas tirgu. 

  

http://www.losp.lv/node/6065
http://www.losp.lv/node/6064
http://www.losp.lv/node/6068
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Informāciju par darba grupā diskutēto, lūdzu skatīt VLT mājas lapā sekojošā linkā: 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/cukgala/copa-cogeca-darba-grupa-par-

afrikas-cuku-meri-20-maija-2019 

  

 

 

Zemāk lūdzu skatīt saiti uz divām interesantām atskaitēm par Latvijas lauksaimnieku pārstāves 

Agneses Haukas dalību COPA-COGECA darba grupās: 

• Kopējā lauksaimniecības politika – Starpgrupu sanāksme apvienojot Kopējās 

lauksaimniecības politikas; Tiešmaksājumu un zaļināšanas; Lauku attīstības; un Vides darba 

grupas.  

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/kopeja-lauksaimniecibas-

politika/copa-cogeca-starpgrupu-sanaksme-18 

  

·         Lauku attīstība – Šīs sanāksmes mērķis bija dalībvalstīm dalīties praktiskajā pieredzē 

par pašreizējās Lauku attīstības programmas pasākumu ieviešanu un īstenošanu, no zināšanu 

apmaiņas pasākumiem līdz agrovides shēmām. Galvenā uzmanība tiek pievērsta pašreizējām 

LAP prioritātēm, kuri LAP pasākumi, vislabāk īstenoti, un no kuriem nākotnē vajadzētu 

izvairīties, veidojot nākotnes LAP. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/lauku-attistiba/lauku-attistibas-

darba-grupa-2019-gada-19-junija 

 

 

Latvijas lauksaimnieku pārstāve, Dzintra Lejniece, 27. maijā 2019, piedalījās COPA-COGECA darba 

grupā Cūkgaļa. 

  

Darba grupā skatītie jautājumi: 

1. Tirgus situācija; 

2. Brexit; 

3. Dzīvnieku barības tirgus situācija; 

4. Ziņojums par cūkgaļas liemeņa kautsvara formulas izstrādi; 

5. Komunikācijas stratēģija; 

6. Viedokļu apmaiņa par COPA-COGECA pozīciju klimata pārmaiņu jautājumā; 

7. Dzīvnieku labturība; 

  

Informāciju par darba grupā diskutēto, lūdzu skatīt VLT mājas lapā sekojošā linkā: 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/cukgala/darba-grupa-cukgala-27-maija-

2019-brisele 

 

 

 

CITA informācija: 

Sulīgais jūlija SAIMNIEKS LV ir klāt! Meklējiet lielo interviju ar Very Berry īpašnieci Gundegu 

Sauškinu! 

Lasiet arī:  

Nākamais solis - pārstrāde - viedoklis, kāpēc nepieciešams graudus ne tikai novākt, bet arī attīstīt 

kaut nelielu izaudzētās produkcijas pārstrādi. 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/cukgala/copa-cogeca-darba-grupa-par-afrikas-cuku-meri-20-maija-2019
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/cukgala/copa-cogeca-darba-grupa-par-afrikas-cuku-meri-20-maija-2019
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/kopeja-lauksaimniecibas-politika/copa-cogeca-starpgrupu-sanaksme-18
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/kopeja-lauksaimniecibas-politika/copa-cogeca-starpgrupu-sanaksme-18
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/lauku-attistiba/lauku-attistibas-darba-grupa-2019-gada-19-junija
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/lauku-attistiba/lauku-attistibas-darba-grupa-2019-gada-19-junija
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/cukgala/darba-grupa-cukgala-27-maija-2019-brisele
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/copa_cogeca/cukgala/darba-grupa-cukgala-27-maija-2019-brisele
https://www.facebook.com/Veryberry.lv/?__tn__=K-R&eid=ARCGcFQNBwtZBS6CmhXdCVZhxpo8bNeANbpsjSutj6uNYMGDazt4jog5wK4ZZzycQGsbApiF5qVGyglF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCLswMexJYgk4022q0miW1QaZ6UPH3-S9IRB4i-5VKSpXOR6yylVdzeK5Z_Jt5eS3TxQ6HtOPADj7-CP8bj6x9KgrKk-EXj4QhoEROgGr0QqdCeIIZfIKh34bgKomr6h_wp882DhJOQW9TlEW87JX_7lQRGIAcCnHd3HvlrfCAsN5Iwr2zLmbt5VHclvNY28FzV2_KQ32VrzM8NX50-1vtIlzsgbXv_W2pyQ-ppsgQBCT7jcJyvIH2t-juvfT3yy6DqGn5WGTEZDhNCxPEAUhLDbC8RdkOXG1YycfO0iAVJiYxWPolJ2TJSdroKLjCKLZEW4S9CLsWBl_0qytT0XHfupQ
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Tēvs un dēli Veides - savā saimniecībā "Liepas" Vecumnieku pagastā attīsta gan gaļas lopu nozari, 

gan ķiploku audzēšanu. 

Tehnikas jaunumi no 8 kompānijām. 

Ciemos pie Otaņķu gardumi, kur maizi un gardumus cep vecmammam, mamma un meita. 

 
 

 

 

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

https://www.facebook.com/Otankugardumi/?__tn__=K-R&eid=ARCscUPD78svFHoIPLPyUUgQVXzlWn001zb6bau93kLj96P4XbqKdIZpnq44PK-pz4oBaTRuc9nqOIJq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCLswMexJYgk4022q0miW1QaZ6UPH3-S9IRB4i-5VKSpXOR6yylVdzeK5Z_Jt5eS3TxQ6HtOPADj7-CP8bj6x9KgrKk-EXj4QhoEROgGr0QqdCeIIZfIKh34bgKomr6h_wp882DhJOQW9TlEW87JX_7lQRGIAcCnHd3HvlrfCAsN5Iwr2zLmbt5VHclvNY28FzV2_KQ32VrzM8NX50-1vtIlzsgbXv_W2pyQ-ppsgQBCT7jcJyvIH2t-juvfT3yy6DqGn5WGTEZDhNCxPEAUhLDbC8RdkOXG1YycfO0iAVJiYxWPolJ2TJSdroKLjCKLZEW4S9CLsWBl_0qytT0XHfupQ

