
 

 Infolapa_43_29.11.2019.                                                                                               www.losp.lv  
 

 
INFOLAPA Nr. 43 

 
LOSP medijos: 

 

 
 

 Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā 
Daugavpils Universitātē notika 4. Starptautiskā konference “Mežsaimniecība – Latvijas 
tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā”, kuru 2019.gada 17. oktobrī rīkoja 
Latvijas Mežu sertifikācijas padome sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Latvijas Valsts 
mežzinātnes institūtu “Silava”. 
https://www.youtube.com/watch?v=pLwz6rD-UqA&app=desktop 
 
 
27. novembrī restorānā "Pullman Riga Old Town" notika jau piektā Latvijas vīndaru ražojumu 
degustācija “Latvijas augļu un ogu vīna skate 2019”. 
Pasākumā bija iespēja tikties ar trīspadsmit vīndariem un nodegustēt vairāk nekā 100 augļu, vīnogu un 
citu ogu vīnu un sidru šķirnes. Skates laikā notika arī vairākas aktivitātes, tostarp ikviens bija aicināts 
nobalsot par labāko vīnu. Paldies LOSP dalīborganizācijai Latvijas Vīnkopju un Vīndaru Biedrība par 
Latvijas vīndaru veikumu popularizēšanu!!!  
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28.novembrī notika Latvijas industriālo kaņepju asociācijas rudens conference 
Konferenci atklāja LIKA valdes priekšsēdētājs Guntis Vilnītis, bet ZM pārstāvis iepazīstināja ar 
kaņepju nozares vietu Latvijas lauksaimniecībā.LIKA valdes loceklis Mārtiņš Elsts iepazīstināja ar 
Eiropas Savienības un Latvijas aktualitātēm un likumdošanas izmaiņām kaņepju nozarē, bet LIKA 
valdes loceklis Uldis Šauers iepazīstināja ar vietējo kaņepju šķirņu ievešanu saglabājamo šķirņu 
sarakstā.  

 
 
Baltezerā notiks cūkkopības nozares gada noslēguma conference 
Baltezerā šodien notiks cūkkopības nozares gada noslēguma konference “Gaļas kvalitāte –selekcijas 
rezultāts. Nozare kā bizness”, pastāstīja Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra 
Lejniece.“Konferencē runāsim par nozari kā biznesu, jo mūsu ieskatā saimniekošana cūkkopības 
nozarē nevar būt hobijs, tam jābūt biznesam,” sacīja Lejniece, piebilstot, ka konferencē plānots 
uzklausīt ekspertu stāstīto par nozares ekonomiskajām perspektīvām, balstoties uz zinātnisku 
pamatojumu. http://laukos.la.lv/baltezera-notiks-cukkopibas-nozares-gada-nosleguma-konference  
 
 
 

NOZARES AKTUALITĀTES 
 
Vācijas lauksaimnieki pulcējas uz demonstrāciju Berlīnē 
Simtiem lauksaimnieku otrdien ar traktoriem devušies uz Berlīni, lai protestētu pret Vācijas valdības 
īstenoto lauksaimniecības politiku.Saskaņā ar organizatoru aplēsēm demonstrācijā gatavojas 
piedalīties aptuveni 10 000 lauksaimnieku ar 5000 traktoru.Plānots, ka demonstrācija sāksies plkst.13 
pēc Latvijas laika pie Brandenburgas vārtiem. Protestu dēļ Vācijas galvaspilsētā traucēta 
satiksme.Lauksaimnieki protestēs pret valdības plānotajiem stingrajiem ierobežojumiem, kuru mērķis 
ir aizsargāt vidi un kukaiņu sugas, kā arī ieceri padarīt vēl stingrākus ierobežojumus mākslīgā 
mēslojuma izmantošanā, lai aizsargātu gruntsūdeņus.Lauksaimnieki apgalvo, ka šie ierobežojumi 
apdraudēs viņu iztiku.Demonstrāciju organizē grupa "Land schafft Verbindung", kas apvieno desmitus 
tūkstošus lauksaimnieku.LETA 
 
Lietuvā notiek plaša lauksaimnieku protesta akcija 
Tūkstošiem lauksaimnieku visā Lietuvā otrdien ar traktoriem un citu lauksaimniecības tehniku 
izbraukuši gan pilsētu ielās, gan uz rajonu ceļiem, apvienojot spēkus mierīgā brīdinājuma akcijā, kuras 
mērķis ir pievērst uzmanību situācijai Lietuvas laukos un mudināt uz pārmaiņām.Vispārējā protesta 
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akcija "Lietuva, tavi lauki mirst" aizsākās jau novembra sākumā. Tās pirmajai fāzei dots nosaukums 
"Zaļie krusti". Šobrīd visā valstī zemnieki savos tīrumos uzslējuši aptuveni 10 000 zaļas krāsas krustu, 
aicinot gan valdību, gan sabiedrību aizdomāties "par politiskajiem lēmumiem, kas gremdē nozari, kura 
baro visu valsti", raksta Lietuvas biznesa avīze "Verslo žinios".Konkrēti, protestētāji aicina atteikties 
no jebkādas nodokļu paaugstināšanas vai citiem lēmumiem, kas palielina izmaksas lauksaimniecības 
nozarē, iekams Lietuvas zemniekiem nebūs nodrošināti vienlīdzīgi konkurences nosacījumi ar citu 
Eiropas Savienības (ES) valstu lauksaimniekiem, proti, sasniegts ES tiešmaksājumu vidējais līmenis. 
Vienlaikus zemnieki pieprasa apturēt viņus nomelnojošas informācijas izplatīšanu medijos.Kā 
paziņojusi Lietuvas Lauksaimnieku savienība, otrdienas akcijā piedalījušās visas šīs organizācijas 
rajonu nodaļas, kopskaitā 41. Traktoru kolonna bija izbraukusi arī Viļņas ielās. Galvaspilsētas 
pašvaldība sankcionēja 50 traktoru piedalīšanos brīdinājuma akcijā Viļņā, tikmēr visā Lietuvā saskaņā  
ar rīkotāju aplēsēm tajā iesaistījās divi līdz trīs tūkstoši tehnikas vienību, bet pašu protestētāju bija vēl 
vairāk.Lauksaimnieki izplatījuši arī aicinājumu valdībai un sabiedrībai, kurā cita starpā pieprasa 
neizplatīt medijos nepatiesu informāciju, kas vērsta pret lauksaimniecībā strādājošajiem un liek 
apšaubīt pienācīga atbalsta nepieciešamību Lietuvas laukiem un zemniekiem.Viņi pauduši bažas, ka 
medijos un varas institūcijās tiek tendenciozi veidota negatīva attieksme pret lauksaimniekiem, 
"nepelnīti uzskatot zemnieku par indētāju un vides piesārņotāju, lai gan Lietuvā izaudzētā produkcija 
ir viena no tīrākajām Eiropas Savienībā"."Lauksaimniecības produkcijas iepirkuma cenas krītas, taču 
izvirzītās prasības pieaug un vienlaikus ES tirgus tiek atvērts lauksaimniecības ražojumu importam no 
trešajām valstīm, kur šī produkcija tiek ražota ar liberālākiem noteikumiem," uzsvērts protestētāju 
paziņojumā.Tajā arī norādīts, ka lauksaimnieki pirmie saskaras ar klimata pārmaiņu sekām un Lietuvas 
lauksaimniecība jau trīs gadus pēc kārtas cieš zaudējumus meteoroloģisku kataklizmu dēļ.Ja zemnieki 
nesagaidīs pienācīgu varas iestāžu reakciju, decembra sākumā viņi plāno traktoros doties uz 
Viļņu."Esam apņēmušies iet līdz galam, jo jūtamies iedzīti stūrī," ziņu aģentūrai BNS sacījis Lietuvas 
Labības audzētāju asociācijas administrācijas vadītājs Igns Jankausks.LETA 
 
 
Izstrādā automātisku motora jaudas kontroli pašgājējsmalcinātājam 
Vācijas izstādē “Agritechnika 2019” žūrija ar sudraba godalgu atzīmējusi CEMOS Auto 
Performancepašgājējsmalcinātājam. Šī sistēma ir kombinēts risinājums, kā optimizēt motora jaudas 
izmantošanu atkarībā no darba ātruma un smalcināmās masas parametriem. Pēdējo gadu laikā 
pašgājēju lopbarības smalcinātāju darba ražīgums un motora jauda kļuvuši lielāki. Tomēr motora jaudu 
iespējams pilnīgi izmantot vienīgi tad, ja mašīnai tiek nodrošināta pastāvīga un maksimāli intensīva 
smalcināmā materiāla plūsma neatkarīgi no tā, vai tā būtu kukurūza vai zāles skābbarība. 
http://laukos.la.lv/izstrada-automatisku-motora-jaudas-kontroli-pasgajejsmalcinatajam   
 
Pilnvērtīga un sabalansēta lopbarība ziemošanas periodā 
Pareiza un pilnvērtīga mājdzīvnieku ēdināšana ir racionālas lopkopības pamats. Bez šā 
pamatnosacījuma ievērošanas nav iespējama ne augsta dzīvnieku produktivitāte, ne to veselības 
saglabāšana, ne dzīvnieku produktīvā ilgmūžība. http://laukos.la.lv/pilnvertiga-un-sabalanseta-
lopbariba-ziemosanas-perioda  
 
Atsāk diskusijas par buferjoslu gar novadgrāvjiem 
Klimata mērķu sasniegšanai tiek plānotas izmaiņas jaunajā Lauku attīstības plānā. Zemkopības 
ministrijas (ZM) darba kabinetos, apspriežot kopējās lauksaimniecības politikas (KPL) nākotni, cita 
starpā izskanējis arī priekšlikums intensīvās lauksaimniecības laukos aizliegt miglot un sēt 
minerālmēslus gar grāvjiem un bioloģisko saimniecību laukiem vairāku metru attālumā. 
http://laukos.la.lv/atsak-diskusijas-par-buferjoslu-gar-novadgravjiem   
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“Katlaukos” izaugsmi graudkopībā redz tiešās sējas izmantošanā 
Abavas pagasta ZS “Katlauki” ir daudznozaru saimniecība, kur naudas apgrozījumā vislielākais 
īpatsvars ir graudkopībai. “Katlauku” saimnieks Andis Vicinskis un viņa dēls Artis Vicinskis intervijā 
stāsa, kādas ir daudznozaru saimniecības priekšrocības, vērš uzmanību uz samezglojumiem ES fondu 
naudas atbalsta dalīšanā un medību politikā. http://laukos.la.lv/izaugsmi-graudkopiba-redz-tiesas-
sejas-izmantosana  
 
 
PVD: Cūku mēri mežacūkām konstatē aizvien retāk 
Āfrikas cūku mēris (ĀCM) mežacūkām šī gada desmit mēnešos ir konstatēts teju trīs reizes retāk nekā 
šādā pašā laika posmā pērn, liecina laboratorisko izmeklējumu rezultāti.Ja uz 2018. gada 1. novembrī 
Latvijā ĀCM bija konstatēts 961 meža cūkai, tad uz šī gada 1. novembri ĀCM pozitīvo meža cūku 
skaits bija 357. Tas liecina, ka epidemioloģiskā situācija ĀCM jomā uzlabojas. http://laukos.la.lv/pvd-
cuku-meri-mezacukam-konstate-aizvien-retak  
 
Vidzemes biškopjus aicina uz semināru par dravas attālinātas uzraudzības iespējām 
Lai informētu Vidzemes biškopjus par unikālu Latvijā izstrādātu risinājumu attālinātai bišu dravu 
novērošanai, svētdien, 1. decembrī Valmierā notiks biškopju seminārs “Jaunākie tehnoloģiskie 
risinājumi biškopības attīstībā”.Seminārā biškopji tiks informēti par Latvijas zinātnieku, tehnoloģiju 
uzņēmumu un biškopju kopīgi izstrādātu risinājumu, kas dod iespēju caur datoru vai viedtālruni 
novērot bišu dravu. http://laukos.la.lv/vidzemes-biskopjus-aicina-uz-seminaru-par-dravas-attalinatas-
uzraudzibas-iespejam  
 
“Latvijas valsts meži” pamatīgi kāpina apgrozījumu un peļņu 
Latvijas valsts mežu apsaimniekotāja “Latvijas valsts meži” (LVM) apgrozījums šogad deviņos 
mēnešos bija 291,45 miljoni eiro, kas ir par 20,8% vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā, savukārt 
uzņēmuma peļņa pieaugusi par 28,7% un bija 108,901 miljons eiro, liecina kompānijas publiskotā 
informācija. http://laukos.la.lv/latvijas-valsts-mezi-pamatigi-kapina-apgrozijumu-un-pelnu  
 
Bioloģisko produktu tirgus tendences Eiropā 
Ko pērk visvairāk?Holandes selekcijas firma Vitalisir kompānija Enza Zadenmeitas uzņēmums 
unspecializējas dārzeņu selekcijā un sēklaudzēšanā tieši bioloģiskās lauksaimniecības vajadzībām. 
Svinot savu 25 gadu jubileju, Vitalisrīkoja vairākus seminārus. Vienā no tiem uzstājās Vācijas 
Lauksaimniecības produktu tirgus informācijas biroja (AMI) speciālists Hanss Kristofs Bērs, analizējot 
bioloģisko produktu tirgus attīstības tendences Eiropā. http://laukos.la.lv/biologisko-produktu-tirgus-
tendences-eiropa   
 
Šķirņu favorīti un jaunas tendences dārzeņu selekcijā Eiropā 
Agrāk gadu desmitiem selekcijas firmas uzsvēra jauno hibrīdu augstāku ražību un izturību pret 
slimībām vai kaitēkļiem, bet šogad uzsvars ir mainījies. Priekšplānā nāk divi lielākie izaicinājumi –
darba roku trūkums visā pasaulē un arvien augstākas lielveikalu prasības produkcijas kvalitātei un 
drošībai. Jaunu hibrīdu selekcija ar tradicionālajām metodēm prasa ļoti daudz darba un laika. Arvien 
vairāk selekcijas firmas sāk laikus gatavot un attīstīttirgus nišas topošiem hibrīdiem un šķirnēm. 
http://laukos.la.lv/jaunas-tendences-darzenu-selekcija  
 
Vācu kompānija ‘Amazone’ izveido aplikāciju minerālmēslu izkliedēšanai 
Lauksaimniecības industrijas izstādē “Agritechnika 2019” sudraba medaļu saņēmusi Vācijas 
kompānijas “Amazone”‘EasyMix aplikācija minerālmēslu izkliedēšanai.Lai padarītu kompleksos 
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minerālmēslus pēc iespējas lētākus un vienlaikus panāktu nepieciešamo elementu koncentrāciju, tie 
bieži vien tiek iegūti, mehāniski sajaucot kopā vairākus salīdzinoši lētus komponentus. 
http://laukos.la.lv/vacu-kompanija-amazone-izveido-aplikaciju-mineralmeslu-izkliedesanai  
 
Kuros Latvijas novados ir visvairāk aitu?  
Atbildi meklē novembra "Latvijas Lopkopī", kur sniedzam ieskatu oktobra beigā notikušajā Latvijas 
Aitu Audzetaju Asociacijas konferencē "Aitu realizācijas iespējas un kooperācija". Zemkopības 
ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors Zigmārs Ķikāns atklāj -lielākais aitu skaits 
uz 100 ha ir Vecpiebalgas novadā,  seko Ērgļi, Amata, Rauna, Pārgauja, Līgatne. Tātad –aitkopības 
reģions ir Vidzeme.Vērtējot aitu skaitu ganāmpulkā, tātad –novadus ar lielākajiem ganāmpulkiem, aina 
mainās nedaudz –lielākie ir Vecpiebalgā, Rūjienā, Limbažos, Naukšēnos, Burtniekos, kā arī Kurzemē 
Kuldīgā. 
 
Eksperta vērtējums. Kā aizvadītajā sezonā auguši kartupeļi 
Kartupeļi vislabāk jūtas mērenā klimatā, tomēr spēj pielāgoties augšanas apstākļiem un padodas arī 
tad, ja augšanas apstākļi (augsne, klimats) nav tik ideāli. Kartupeļu augšana un ražas veidošanās ar 
labākām vai sliktākām sekmēm norit tad, kad augsnes un gaisa temperatūra ir robežās no +5 līdz +25°C, 
vēlamais augsnes mitruma nodrošinājums ir robežās no 60 līdz 80%, vēlamais gaisa relatīvais mitrums 
lakstu attīstībai –50–70%. http://laukos.la.lv/ka-auga-kartupeli-aizvaditaja-sezona  
 
 
 

LAD aktulitātes: 
 
LAD aktulitātes:Pabeigta LIZ apsekošana! Šogad apsekoti 2,22 miljoni ha LIZ un apsekošanā 
izmantota gan satelītattēlu sniegtā informācija gan arī klātienē iegūtie rezultāti. Vairāk lasi -> 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pabeigta-liz-apsekosana-
979?fbclid=IwAR1rll4DEAXD-S5qylyIL1NZbyZXevABdJYxr1CFKK-NJLxSLKpld0mVnPI  
 
 
 
 

VAAD aktualitātes: 
 
Ņemot vērā, ka Elektronisko pakalpojumu sistēmā konstatētas tehniskas problēmas, Īpaši 
jutīgoteritoriju saimniecības mēslošanas plānu kopsavilkumus varēs iesniegt līdz 20.decembrim. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr.834 "Prasības ūdens, augsnes 
un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma" lauksaimniekiem īpaši 
jutīgajās teritorijās (Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Vecumnieku, Iecavas, 
Rundāles, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, 
Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Inčukalna, Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada 
administratīvās teritorijas robežās, izņemot Vecumnieku novada Valles pagastu un Kurmenes pagastu, 
Krimuldas novada Lēdurgas pagastu, kā arī Jelgavas, Rīgas un Jūrmalas pilsētas administratīvās 
teritorijas robežas),apsaimniekojot lauksaimniecībā izmantojamo zemi 20 hektāru un lielākā platībā, 
kā arī audzējot dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā, ir 
jādokumentē lauku vēsture par katru lauku un, lietojot mēslošanas līdzekļus, katru gadu elektroniski 
jāiesniedz VAAD kopsavilkums par kārtējā gada ražai audzētajiem kultūraugiem. 
http://www.losp.lv/node/6339  
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Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 
 


