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INFOLAPA Nr. 31 

 

LOSP medijos: 

 

 

Žurnālā Kapitāls septembra numurā raksts “Vai lauksaimniecība noplicina Latvijas zemi?” 

Arī Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs saka: 

nevar apgalvot, ka konvencionālā lauksaimniecība tikai noplicina zemi, “jo tā nav, neviens gudrs, 

izglītots un ilgtermiņā domājošs saimnieks tīšu prātu nevēlēsies noplicināt savu zemi. Katram ir 

jāizvērtē, kas konkrētajai kultūrai ir nepieciešams, nedrīkst krist galējībās un dot augam maksimālo 

mēslojumu, mikroelementus, bez apdoma lietot aizsardzības līdzekļus. Jāievēro augu seka, lai 

nodrošinātu augu veselību un saglabātu zemes auglību”.  

 
 

“Mēsliem – jā, kukurūzai – nē!” Ekonomikas ministrs biogāzi sašķiro labajā un sliktajā 

Neiebraukt otrā grāvī 

“Sauklis “Mēsliem – jā, kukurūzai – nē” savulaik bija pamatideja biogāzes stacijas būtībai, tik kāds to 

pa vidu paspēja izkropļot,” tā Latvijas Statūtsabiedrību asociācijas pārstāvis Kaspars Melnis. Viņaprāt, 

tās biogāzes stacijas, kas jau pirmsākumā tika būvētas ar domu pārstrādāt kūtsmēslus, EM gatavotais 

jauninājums neietekmēs, jo jau pašlaik ir stacijas, kas pārstrādā vairāk nekā 90% kūtsmēslu.“Pastāv 

bīstamība, ka iebraucam nākamajā grāvī, nosakot prasību, ka jāpārstrādā 100% kūtsmēslu, jo tad dažas 

stacijas būs spiestas atteikties no piena sūkalām, ābolu izspaidām. Ir atbalstāma doma, ka biogāzes 

stacijām jāpārstrādā vismaz 80% kūtsmēslu un tādējādi jāsamazina SEG un amonjaka emisijas,” stāsta 

K. Melnis. http://laukos.la.lv/mesliem-ja-kukuruzai-ne 

 

LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis @LatvijasRadio4 Raidījumā Открытый вопрос par 

samazināto PVN ( 12:10)  

https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/snizhenie-nds-na-produkti-kto-v-viigrishe-pokupateli-ili-

torgovc.a121037/?fbclid=IwAR0TK9Lqe0553gNmLQSQO7xfZzCbBGxV951RHzEdu-

If41gSxpzcBwH9MV8 

 

 

http://laukos.la.lv/mesliem-ja-kukuruzai-ne
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/snizhenie-nds-na-produkti-kto-v-viigrishe-pokupateli-ili-torgovc.a121037/?fbclid=IwAR0TK9Lqe0553gNmLQSQO7xfZzCbBGxV951RHzEdu-If41gSxpzcBwH9MV8
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/snizhenie-nds-na-produkti-kto-v-viigrishe-pokupateli-ili-torgovc.a121037/?fbclid=IwAR0TK9Lqe0553gNmLQSQO7xfZzCbBGxV951RHzEdu-If41gSxpzcBwH9MV8
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/otkritiy-vopros/snizhenie-nds-na-produkti-kto-v-viigrishe-pokupateli-ili-torgovc.a121037/?fbclid=IwAR0TK9Lqe0553gNmLQSQO7xfZzCbBGxV951RHzEdu-If41gSxpzcBwH9MV8
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Šodien db.lv raksti "Attīsta vīnogu tūrismu" un "Ilgais ceļš līdz vīnam": Komentē LOSP 

dalīborganizācijas - Latvijas Vīnkopju un Vīndaru Biedrība biedrības valdes priekšsēdētājs Ričards 

Ivanovs. 

 
 

Ministrs Kaspars Gerhards: Jāveicina mazo lauksaimnieku pāreja uz ražošanu 

Šī gada 3. septembrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un ministrijas pārstāvji aizvadīja tikšanos 

ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvjiem, lai informētu un diskutētu 

par Zemkopības ministrijas sagatavoto priekšlikumu mazo lauksamniecības ražotāju atbalstam 

nākamajam gadam. Ar sagatavoto priekšlikumu zemkopības ministrs Kaspars Gerhards jau šodien 

iepazīstinās Ministru kabinetu valdības sēdē. 

http://www.losp.lv/node/6159 

 
 

Apbalvoti labākie 2019. gada piena produkti!  

Lai popularizētu piena produktu lietošanu uzturā, pārsteigtu Latvijas patērētājus ar jaunām, vēl 

nesavienotām garšu kombinācijām un apkopotu piena pārstrādes uzņēmumu un meistaru pieredzi, 4. 

septembrī izstādē “Riga Food 2019” tika paziņoti un apbalvoti Latvijā ražoto augstas kvalitātes piena 

produktu konkursa uzvarētāji. Šogad labākie produkti tika noteikti vairākās kategorijās – “Skābais 

krējums ar tauku saturu 25 %”, “Biezpiens ar tauku saturu 9 %”, “Sviests”, “Nogatavinātais puscietais 

siers” un “2018./2019. gada jaunais piena produkts”. 

http://losp.lv/node/6163 

https://www.facebook.com/DienasBizness/?__tn__=K-R&eid=ARD8sQgwDUcBCBEqXzw4JLN2_8WP7iaoTvnRlKDHfapF1qQ-oUr9uH9-YUrjmzUZBmIHIlv5cxrX1jQG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC6zsTucJ-a1NxsO3qzU_1Bknqnd14Db0kglJxfQ3eGkevjXq_tUXXDVMYdys0yJu6cf5gydsPUCznHRMKhVnCpbEUJdnIqrGpB4-jZa-deHU9MTsafYxeUPL5AoH6PvaBNNKrABphHJU5QnZM8TBWjZtpjvNmEtVXoHmOCKMiabgiwNym1gVL1AlVk0gdjtUokPunOTFbirNRR
https://www.facebook.com/latvijasvinkopjuunvindarubiedriba/?__tn__=K-R&eid=ARDuOjaUTzoPGtGLYYU9aUXNThSwVTpf1_ppG5vjItmZfNdcIhP7cCpZ5NI7ARqT6NvSPtiAp3Fd7Urr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC6zsTucJ-a1NxsO3qzU_1Bknqnd14Db0kglJxfQ3eGkevjXq_tUXXDVMYdys0yJu6cf5gydsPUCznHRMKhVnCpbEUJdnIqrGpB4-jZa-deHU9MTsafYxeUPL5AoH6PvaBNNKrABphHJU5QnZM8TBWjZtpjvNmEtVXoHmOCKMiabgiwNym1gVL1AlVk0gdjtUokPunOTFbirNRR
http://www.losp.lv/node/6159
http://losp.lv/node/6163
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Top pirmais starpvalstu piensaimnieku kooperatīvs   

2020. gada sākumā oficiāli noslēgsies Latvijas un Igaunijas piensaimniecības kooperatīvu Piena ceļš 

un E-Piim apvienošanās, par ko augustā nobalsoja abu kooperatīvu biedri. 

 
https://www.db.lv/zinas/top-pirmais-starpvalstu-piensaimnieku-kooperativs-490492  

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Latvijas Dārznieks atualitātes: 

Biedrības "Latvijas Dārznieks" mazumtirdzniecības cenu monitoringa dati uz 2019.08.26. liecina, 

ka pateicoties samazinātai PVN likmei augļiem un dārzeņiem populārāko svaigo dārzeņu 

mazumtirdzniecības cenas “Maxima” veikalos Latvijā ir zemākas nekā tiem pašiem produktiem 

Lietuvā.  

 

Mazumtirdzniecības cenas 35.ned.  

   

Produkts 

Maxima 

Latvija 

Maxima 

Lietuva 

Bietes sveramas 0,35 0,75 

Bietes vārītas 0.5kg 0,65 0,69 

Burkāni sverami 0,44 0,65 

https://www.db.lv/zinas/top-pirmais-starpvalstu-piensaimnieku-kooperativs-490492
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Gurķi lauka 0,89 0.79A 

Kartupeļi sverami 0.29A 0,69 

Kāposti sverami 0,58 0,65 

Salāti podiņos 0,65 0,99 

Sīpoli sverami 0,48 0.39A 

Tomāti sverami 1,39 0.49A 

Tomāti ķekaros 1,03 1,39 

Tomati plūmju 1,69 1,99 

Ziedkāposti gb 1,04 1,85 

A - akcijas cena   
 

 

biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" aktualitātes: 

 

2019. gada 12.-13. septembrī Kuldīgas pusē notiks biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" 

organizētās divu dienu mācības "Rupjās lopbarības sagatavošana vidējās un mazās lopkopības 

saimniecībās". 

Teorijas daļas Kuldīgā. Praktiskā daļa notiks saimniecībā SIA Limakom (Kuldīgas nov., Kurmāles 

pag.). 

Lektore - Ieva Krakopa. 

http://www.losp.lv/node/6160 

 

“Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”aktivitātes: 

Konkurss: Dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem 

piensaimniecībā 2019. gadā 

http://www.losp.lv/node/6084  

Latvijas šķirnes trušu audzētājas asociācijas aktualitātes: 

LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies 21.-22.09.2019 starptautiskā  jauntrušu izstādē Bielsk 

Podlaski Polijā.  

Siera klubs aktivitātes: 

10.septembrī seminārs "Meistars diena" Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā 

12.septembrī seminārs "Meistars diena" Ogres tehnikumā 

24.septembrī seminārs "Meistars diena Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā  

  

Visu mēnesi sadrbībā ar LOSP turpinās fotokonkurss "Piena upē siera ziedi" ar ļoti vērtīgām balvām 

(skat.nolikumu 

www.sieraklubs.lv) 

 

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 

 

http://www.losp.lv/node/6160
http://www.losp.lv/node/6084
callto:21.-22.09.2019
http://www.sieraklubs.lv/
http://www.sieraklubs.lv)/
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 

 

Baltijas valstu un Polijas lauksaimniecības ministri parakstījuši kopīgu sadarbības deklarāciju 

Šī gada 5. septembrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards Varšavā tikās ar Polijas lauksaimniecības 

un lauku attīstības ministru Janu Krištofu Ardanovski (Jan Krzysztof Ardanowski), Igaunijas lauku 

lietu ministru Martu Jarviku (Mart Jarvik) un Lietuvas zemkopības ministru Andrjusu Palioni (Andrius 

Palionis). Tikšanās laikā ministri apsprieda valstu nostājas, kopējo pozīciju un viedokli par Eiropas 

Savienības (ES) Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu un tās finansējumu pēc 2020. gada. 

Noslēgumā tika parakstīta kopējā valstu sadarbības deklarācija, lai nodrošinātu kopīgu darbu pie 

vienlīdzīga ES atbalsta finansējuma un konkurences nosacījumiem visām dalībvalstīm, kā arī atbalsta 

sniegšanas lauksaimniekiem, lai mazinātu BREXIT ietekmi. http://www.losp.lv/node/6166 

 

ZM ekspresaptauja: Kas, jūsuprāt, mazos un vidējos lauksaimniekus attur no iesaistīšanās 

kooperatīvos vai ražotāju organizācijās? https://bit.ly/2klsdpr  

 

Pret kaitēkļiem – bez ķīmijas 

“Vai līdzekli Diatomaceous earth var izmantot piemājas dārzā pret plūmju augļu tinēju un ķiršu 

mušu?” VALENTĪNA Rīgā. “Pret šiem kaitēkļiem lietot diatomīta pulveri (Diatomaceous earth) 

nevajadzētu, jo tas Latvijā nav reģistrēts. Cīņā ar plūmju augļu tinēju un ķiršu mušu drošāk izmantot 

pie mums reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus un kuru marķējums ir latviešu valodā 

http://praktiski.la.lv/pret-kaitekliem-bez-kimijas 

 

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://www.losp.lv/node/6166
https://bit.ly/2klsdpr?fbclid=IwAR2RNZ5fxewi_Pr4Vm5b5VNRsH-LH5dffX_iFR7ZuAs1ku7knaVuD4bNJrM
http://praktiski.la.lv/pret-kaitekliem-bez-kimijas
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
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Rīgas Dzirnavnieks atvēzējas attīstībai   

AS Rīgas Dzirnavnieks, ieguldot piecus milj. eiro, līdz 2021. gadam īstenos vērienīgu projektu, kas 

palīdzēs kāpināt ražošanas jaudu un papildināt produktu portfeli 

http://www.db.lv/zinas/rigas-dzirnavnieks-atvezejas-attistibai-490682 

 

Izstāde “Riga Food” – jauni produkti un inovācijas 

Starptautiskajā pārtikas izstādē “Riga Food”, ko trešdien atklāja Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, 

dominē inovācijas. Linu šķirne ‘Vilani’, ko selekcionējuši Latgales lauksaimniecības zinātnes centra 

un Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) zinātnieki, pagājušajā gadā reģistrēta kā jauna sējas 

linu šķirne, kas paredzēta gan šķiedras, gan sēklu ražošanai. Šī šķirne ir vidēji agrīna, kas svarīgi 

kvalitatīvu stiebriņu iegūšanai. Selekcionāre Veneranda Stramkale sarunā ar “LA” pastāstīja, ka jaunās 

šķirnes sēklas iesētas z/s “Kotiņi” laukos un pēc to novākšanas saimniecībā taps linsēklu eļļa. 

http://laukos.la.lv/riga-food-rada-inovacijas 

 

Tīras un kvalitatīvas ogas. Jauna zemeņu audzēšanas tehnoloģija Latvijā 

Dārzkopības institūts šovasar rīkoja zemeņu audzēšanas demonstrējumu projektā Latvijā izmantoto 

aveņu un/vai zemeņu audzēšanas tehnoloģiju un šķirņu piemērotības izvērtējums. Lauka diena 

norisinājās Bauskas novadā SIA “Lepšas”, ko dibināja un vada Aivars Upenieks. 

http://laukos.la.lv/latvija-sak-audzet-zemenes-augstajos-tunelos-uz-paceltam-renem 

 

Tukumnieki tomēr nelauž vienošanos ar “Galusman” par olu fabrikas izveidi 

Tukuma novada dome pēc garām diskusijām tomēr lēmusi nelauzt nodomu vienošanos ar SIA 

“Gallusman” par olu ražotnes izveidi, aģentūra LETA uzzināja domē. Uz domes sēdi sagatavotais 

lēmumprojekts paredzēja, ka vienošanās vairāku iemeslu dēļ būtu laužama. 

http://laukos.la.lv/tukumnieki-tomer-nelauz-vienosanos-ar-galusman-par-olu-fabrikas-izveidi 

 

Drīkst audzēt visi! “Obelišku skandālists” par kaņepēm kā biznesa iespēju 

Andra Višņevska saimniecība Dekšāres pagasta Obelišku ciemā šovasar lielāku atpazīstamību 

iemantoja ar izskanējušo skandālu par kaņepju tējas tirgošanas aizliegšanu. Dažus kilometrus aiz 

Dekšārēm, labības un griķu lauku ieskauti, jau piekto gadu saimnieko Višņevsku ģimene – Andris, 

viņa sieva Debora un abi bērni – Fredis un Gabriela. Blakus saimniecībai plešas kaņepju lauks, kur 

nobriest galvenais saimnieku turīguma avots – sējas kaņepes. Tepat netālu dzīvo kaimiņiene Dzidra 

Bruzgule, kurai pērn policija nogrieza visas izaudzētās kaņepes, kas tika plaši aprakstīts presē. 

http://laukos.la.lv/kanepes-ka-biznesa-iespeja 

 

Jaunais piensaimnieku kooperatīvs nodokļus maksās Igaunijā   

Latvijas un Igaunijas piensaimnieki, apvienojoties piensaimniecības kooperatīviem Piena ceļš no 

Latvijas puses un E-Piim no Igaunijas puses, ir izveidojuši starptautisku piensaimnieku ražotāju 

organizāciju (RO). 

http://www.db.lv/zinas/jaunais-piensaimnieku-kooperativs-nodoklus-maksas-igaunija-490668 

 

200 000 hektāros Latvijā varētu audzēt paludikultūras   

Izstrādātos purvus var izmantot ne tikai ogu, bet arī citu kultūru audzēšanai, kuras var lietot kā izejvielu 

būvmateriālu, dzīvnieku barības ražošanai, kā arī enerģētikā, tā vairojot to īpašnieku ienākumus 

http://www.db.lv/zinas/200-000-hektaros-latvija-varetu-audzet-paludikulturas-490506#10 

http://www.db.lv/zinas/rigas-dzirnavnieks-atvezejas-attistibai-490682
http://laukos.la.lv/riga-food-rada-inovacijas
http://laukos.la.lv/latvija-sak-audzet-zemenes-augstajos-tunelos-uz-paceltam-renem
http://laukos.la.lv/tukumnieki-tomer-nelauz-vienosanos-ar-galusman-par-olu-fabrikas-izveidi
http://laukos.la.lv/kanepes-ka-biznesa-iespeja
http://www.db.lv/zinas/jaunais-piensaimnieku-kooperativs-nodoklus-maksas-igaunija-490668
http://www.db.lv/zinas/200-000-hektaros-latvija-varetu-audzet-paludikulturas-490506#10
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Snēpelē būvē Baltijas valstīs pirmo gaļas kazu fermu 

Kuldīgas novada Snēpeles pagastā SIA “Nornieki”, kas pazīstama ar strausu fermu un saimniecībā 

darbojošos restorānu, šonedēļ sāks Baltijas valstīs pirmo gaļas kazu fermas būvniecību. 

http://laukos.la.lv/razosana 

 

Palīdz izprast meža «virtuvi»   

Uģim Zaļkalnam mežs ir dzimtā, saknēs, asinīs. Abi vecāki ir mežsargi, no bērna kājas gājis viņiem 

līdzi darbos un jau mazotnē zinājis, ko nozīmē dastošana, stigošana, mežu stādīšana, priežu ravēšana 

ar kapli. https://www.db.lv/zinas/palidz-izprast-meza-virtuvi-490612 

 

Kā Zemgalē klājas mazajiem ražotājiem? 

Zemgale ir Latvijas maizes klēts, bet tas nenozīmē, ka novadā visa ekonomika balstās uz graudkopību, 

tur darbojas dažādi uzņēmēji. Kā Zemgalē klājas mazajiem ražotājiem, skaidrojam raidījumā Kā labāk 

dzīvot. Raidījuma viesi: Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita 

Pauliņa, “Laima Ceramics” pārstāve Laima Grigone, biedrības “Pārtikas amatnieki” valdes 

priekšsēdētājs, z/s “Klīves" ģimenes loceklis Māris Šņickovskis, SIA “Zeltlejas” saimniece un zīmola 

“Zelt” īpašniece Elīna Cēsniece. 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/ka-zemgale-klajas-mazajiem-razotajiem.a120846/ 

 

Administratīvo atbildību mežā turpmāk regulēs Meža likums  

Valdība otrdien, 3. septembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

Meža likumā, lai Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēto administratīvo atbildību 

meža apsaimniekošanā un izmantošanā iekļautu Meža likumā. 

http://www.losp.lv/node/6161 

 

Latvijas smiltsērkšķi konkurē ar rumāņiem   

2015. gadā SIA Zeltlejas sāka veidot pirmos smiltsērkšķu stādījumus. Šobrīd platība, kurā tiek audzēti 

smiltsērkšķi ogu ieguvei, ir 24 hektāri un sagaidīta pirmā komercraža 

http://www.db.lv/zinas/latvijas-smiltserkski-konkure-ar-rumaniem-490320  

 

Īpašās darba drošības prasības darbā ar smidzinātājiem 

Aprīkojiet smidzinātāju ar augu aizsardzības līdzekļu (AAL) jaukšanas un uzpildīšanas tvertnēm ērtā 

augstumā – tas samazinās muguras traumu risku, ceļot iepakojumus, kā arī nokrišanas un traumas 

gūšanas riskus, ja iepakojum 

http://laukos.la.lv/ipasas-darba-drosibas-prasibas-darba-ar-smidzinatajiem 

 

Kartupeļi, ķiploki un kāposti šogad labi 

Neraugoties uz laikapstākļu kaprīzēm, jaunie zemnieki par ražu nesūkstās – Kristapa Rorbaha 

saimniecībā Smārdes pagastā ar šā gada ražu ir apmierināti. Kā “LA” stāsta Kitija Belova, lauka 

dārzeņiem bez papildu laistīšanas bija un vēl joprojām ir pietiekams mitrums, līdz ar to raža ir lielāka 

nekā pērn, kad karstuma dēļ lauka dārzeņi praktiski izkalta un iznīka. 

http://laukos.la.lv/kartupeli-kiploki-un-kaposti-sogad-labi 

 

 

 

 

 

http://laukos.la.lv/razosana
https://www.db.lv/zinas/palidz-izprast-meza-virtuvi-490612
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/ka-zemgale-klajas-mazajiem-razotajiem.a120846/
http://www.losp.lv/node/6161
http://www.db.lv/zinas/latvijas-smiltserkski-konkure-ar-rumaniem-490320
http://laukos.la.lv/ipasas-darba-drosibas-prasibas-darba-ar-smidzinatajiem
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Piena, maizes un medus svētkos par veselīgāko atzīta “Hanzas maiznīcas” pilngraudu rudzu 

maize 

Vispārējos Latvijas Piena, maizes un medus svētkos par veselīgāko maizi atzīta AS “Hanzas maiznīca” 

pilngraudu rudzu maize, bet kā atzītākais medus novērtēts Naukšēnu novada bitnieka Rimanta 

Gaidamoviča ražotais griķu medus, informēja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” pārstāve 

Elīna Gaile. 

http://laukos.la.lv/piena-maizes-un-medus-svetkos-par-veseligako-atzita-hanzas-maiznicas-

pilngraudu-rudzu-maize 

 

Uzņēmējs Andris sašutis par absurdu: kaņepju tēju ražot drīkst, bet tirgot – nē 

Striktu Eiropas regulu prasību ievērošanas pieprasīšana izmisumā novedusi Latvijai tradicionālo 

pārtikas kaņepju audzētājus. Kopš vasaras vidus no kaņepju ziediem drīkst ražot tēju, bet to pārdot - 

ne. Eiropā visu kaņepju ziedu veidi tiek uzskatīti par narkotiku saturošiem produktiem, kurus nedrīkst 

lietot kā tēju, un tas attiecas arī uz Latvijā tradicionālajām kaņepēm, no kuru ziediem mūsu vecmāmiņas 

jau izsenis gatavojušas tējiņas.  

https://jauns.lv/raksts/par-veselibu/346994-uznemejs-andris-sasutis-par-absurdu-kanepju-teju-razot-

drikst-bet-tirgot-ne 

 

Steidz palīgā viesstrādniekiem   

Lietuviešu starptautisko naudas pārskaitījumu kompānijas TransferGo klientu skaits pārsniedzis 

pirmo miljonu. 

http://www.db.lv/zinas/steidz-paliga-viesstradniekiem-490498#4 

 

Mūsu Latvijas meži aug un ražo! 

Saruna ar Jurģi Jansonu, Dr. silv., Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava" direktoru 

Šā gada 23. augustā portālā ventasbalss.lv publicēta desmit pensionēto (bijušo) mežkopju vēstule, kurā 

mežkopji pārmetošā tonī raizējušies par mežu stāvokli un pašreizējo mežu apsaimniekošanas politiku* 

Man jāatvainojas, bet neesmu cītīgs portāla “ventasbalss.lv” lasītājs – dzīves ceļi mani reti aizved tālāk 

par Talsiem. Publikāciju iepazinu pēc trīs nozares kolēģu ierosinājuma, kuri bija to lasījuši. Jāsaka, tās 

saturs nebija man “jauns” – iepriekš biju lasījis materiālu, kuru mani kolēģi, kā “vecie mežkopji”, bija 

saņēmuši ar aicinājumu parakstīt un nosūtīt Valsts prezidentam. Abi materiāli ir diezgan identiski, bet 

ar atšķirīgām niansēm. 

https://www.zemeunvalsts.lv/musu-latvijas-mezi-aug-un-razo- 

 

Elektrības vidējā cena Latvijā palielinājusies par 6% 

Pagājušajā nedēļā biržā “Nord Pool” elektrības cena Latvjā un Lietuvā auga par 6%, aģentūru LETA 

informēja AS “Latvenergo” pārstāvji. Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabalos elektroenerģijas 

cena pagājušajā nedēļā palielinājās par 6% līdz 50,56 eiro par megavatstundu (MWh). Savukārt 

Igaunijas tirdzniecības apgabalā vidējā elektroenerģijas cena pieauga par 5% līdz 50,42 eiro par MWh, 

salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.  

http://www.la.lv/elektribas-videja-cena-latvija-palielinajusies-par-6?fbclid=IwAR15UGL-

qFh2WB93q7rlaN1Ux1vtyT9fz5gkPwg61Am2UHzIHVAJtOIqUag 

 

 

Tukuma novada dome lauž nodomu vienošanos ar “Gallusman” par olu ražotnes izveidi 

Tukuma novada dome lēmusi lauzt nodomu vienošanos ar SIA “Gallusman” par olu ražotnes izveidi, 

informēja domē. Lemjot par dokumenta atsaukšanu, dome ņēmusi vērā vairākus aspektus.  Piemēram, 

secināts, ka vienošanās 3.punktā noteiktais, ka pašvaldība apņemas atsavināt nekustamo īpašumu par 

http://laukos.la.lv/piena-maizes-un-medus-svetkos-par-veseligako-atzita-hanzas-maiznicas-pilngraudu-rudzu-maize
http://laukos.la.lv/piena-maizes-un-medus-svetkos-par-veseligako-atzita-hanzas-maiznicas-pilngraudu-rudzu-maize
https://jauns.lv/raksts/par-veselibu/346994-uznemejs-andris-sasutis-par-absurdu-kanepju-teju-razot-drikst-bet-tirgot-ne
https://jauns.lv/raksts/par-veselibu/346994-uznemejs-andris-sasutis-par-absurdu-kanepju-teju-razot-drikst-bet-tirgot-ne
http://www.db.lv/zinas/steidz-paliga-viesstradniekiem-490498#4
https://www.zemeunvalsts.lv/musu-latvijas-mezi-aug-un-razo-
http://www.la.lv/elektribas-videja-cena-latvija-palielinajusies-par-6?fbclid=IwAR15UGL-qFh2WB93q7rlaN1Ux1vtyT9fz5gkPwg61Am2UHzIHVAJtOIqUag
http://www.la.lv/elektribas-videja-cena-latvija-palielinajusies-par-6?fbclid=IwAR15UGL-qFh2WB93q7rlaN1Ux1vtyT9fz5gkPwg61Am2UHzIHVAJtOIqUag
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labu ukraiņu investoru “OvoStar Union” pārstāvošajam uzņēmumam “Gallusman” vai noslēgt apbūves 

tiesību līgumu neatbilst Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma un Ministru kabineta 

Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu normām, jo pašvaldībai piederošais 

nekustamais īpašums var tikt atsavināts tikai izsolē, kā arī apbūves tiesību nodibināšanai jārīko izsole. 

Savukārt tiesiski rīkotās izsoles rezultāti nav paredzami, jo var pieteikties arī citi pretendenti. 

http://laukos.la.lv/tukuma-novada-dome-lauz-nodomu-vienosanos-ar-gallusman-par-olu-razotnes-

izveidi 

 

Baltijas valstu un Polijas lauksaimniecības ministri vienosies par tālāku kopīgu viedokli cīņā 

par taisnīgu attieksmi pret visu ES valstu zemniekiem  

Ceturtdien, 5. septembrī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards Varšavā tiksies ar Polijas 

lauksaimniecības un lauku attīstības ministru Janu Krištofu Ardanovski (Jan Krzysztof Ardanowski), 

Igaunijas lauku lietu ministru Martu Jarviku (Mart Jarvik) un Lietuvas zemkopības ministru Andrjusu 

Palioni (Andrius Palionis), lai apspriestu tālāko kopīgo viedokli par ES Kopējās lauksaimniecības 

politiku un tās finansējumu pēc 2020. gada. 

http://www.losp.lv/node/6158 

 

AREI stends ar jaunumiem aicina uz izstādi “Riga Food 2019”  

Ražas novākšanas laikā Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) aicina pārtikas profesionāļus un 

apmeklētājus uz inovāciju stendu, kur varēs uzzināt, aplūkot un pagaršot Latvijas zinātnieku radītos 

lauksaimniecības labumus. AREI stends atradīsies hallē Nr.2, izstādē “Riga Food 2019” no 4. līdz 7. 

septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8. 

http://www.losp.lv/node/6157 

 

LLU būs stipendija kooperācijas pētniecībai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Attīstības fondā izveidota Latvijas Lauksaimniecības 

kooperatīvu asociācijas (LLKA) stipendijas programma, informēja augstskolā. LLU pārstāve Lana 

Janmere skaidroja, ka viens no bioekonomikas pamatnozaru – lauksaimniecības un mežsaimniecības 

– veiksmīgas darbības nosacījumiem ir kooperācija, kas attīstījusies vadošajās Eiropas valstīs un kuras 

nozīme pieaug arī Latvijā. Lai veicinātu jauno speciālistu izpratni par šiem jautājumiem un veidotu 

spēcīgāku kooperāciju abās nozarēs nākotnē, izveidota stipendija. 

http://laukos.la.lv/llu-bus-stipendija-kooperacijas-petniecibai-lauksaimnieciba-un-mezsaimnieciba 

 

“Dabiskā ceļā, nevis uz rīt uz brokastlaiku”. “Durbes grauds” par kooperāciju un konkurenci 

SANDRIS BĒČA, graudaudzētāju kooperatīva “Durbes grauds” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs, 

stāsta par nosacījumiem, kas ietekmē viņa vadītā kooperatīva darbību, kā arī vērtē kooperācijas 

aktualitātes Latv 

http://laukos.la.lv/kooperativu-apvienosanai-ir-janotiek-dabiska-cela 

 

“Apēsti” un “izdzerti” 33,2 miljoni eiro 

Arī šajā mācību gadā bērnudārzu audzēkņiem un 1. līdz 9. klašu skolēniem būs iespēja tikt pie Eiropas 

Savienības (ES) un valsts apmaksātiem dārzeņiem, augļiem un piena. Programma “Piens un augļi 

skolai”, kuras ietvaros bērni mācību gada laikā saņem augļus, dārzeņus un pienu, kopumā darbojas 28 

ES valstīs. Laika posmā no 2017. līdz 2023. gadam ES ik gadu tam tērē pat 250 miljonus eiro. Tomēr 

vismaz Latvijas gadījumā valsts ieguldījums programmā ir pat lielāks nekā ES atvēlētais finansējums 

pārtikas produktu izdalei izglītības iestādēs. 

http://laukos.la.lv/apesti-un-izdzerti-332-miljoni-eiro 

http://laukos.la.lv/tukuma-novada-dome-lauz-nodomu-vienosanos-ar-gallusman-par-olu-razotnes-izveidi
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http://www.losp.lv/node/6158
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http://laukos.la.lv/llu-bus-stipendija-kooperacijas-petniecibai-lauksaimnieciba-un-mezsaimnieciba
http://laukos.la.lv/kooperativu-apvienosanai-ir-janotiek-dabiska-cela
http://laukos.la.lv/apesti-un-izdzerti-332-miljoni-eiro


 

 Infolapa_31_6.09.2019.                                                                                               www.losp.lv  

 

Sēņu laiks Latvijā. Cik apēdam un konservējam? 

Rudenī – sēņu laikā, kad mājsaimniecībās steidz gatavot ziemas krājumus, “LA” pēta, kā sokas ar sēņu 

patēriņu un pārstrādi.  Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati rāda – sēņu patēriņš gadu no gada 

nedaudz palielinās. 2006. gadā vidēji viens mājsaimniecībā dzīvojošais patērēja 1,66 kg sēņu, bet 2016. 

gadā – jau 1,76 kg. Straujāk sēņu patēriņš audzis laukos, kur 2016. gadā ikviens iedzīvotājs vidēji 

patērēja 2,18 kg sēņu, un tas ir viens no augstākajiem rādītājiem pēdējo desmit gadu laikā. Šīs meža 

veltes mazāk lieto pilsētnieki – viszemākais rādītājs bijis 2015. gadā, kad vidēji viens iedzīvotājs 

notiesāja nepilnu kilogramu sēņu. Jaunāku datu pagaidām nav, nākamie būs pieejami 2020. gadā. 

http://laukos.la.lv/senes-edam-arvien-vairak 

 

LLKC aicina uz Garšas festivālu! 

Vasaras pilnbriedā visos Latvijas novados notika Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 

(LLKC) rīkotais pasākums “Novada Garša”. Nu tuvojas lielais noslēgums, kas 27. un 28. septembrī 

paredzēts jaunajā Rīgas kultūras un izklaides centrā – Hanzas perons. Lai Garšas festivāls būtu 

piesātināts, atgādinām, ka pieteikumus tirdzniecībai no visas Latvijas mazajiem ražotājiem un 

mājražotājiem gaidām līdz 10. septembrim mājaslapā www.novadagarsa.lv. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/llkc-aicina-uz-garsas-festivalu 

 

Īpašās darba drošības prasības darbā ar smidzinātājiem 

Aprīkojiet smidzinātāju ar augu aizsardzības līdzekļu (AAL) jaukšanas un uzpildīšanas tvertnēm ērtā 

augstumā – tas samazinās muguras traumu risku, ceļot iepakojumus, kā arī nokrišanas un traumas 

gūšanas riskus, ja iepakojums būtu jāceļ uz tvertnes iepildīšanas atveri smidzinātāja virspusē. 

http://laukos.la.lv/ipasas-darba-drosibas-prasibas-darba-ar-smidzinatajiem 

 

 

 

 

LAD AKTUALITĀTES: 

 

Iespēja pieteikties atbalstam inovāciju un jaunu produktu izstrādei lauksaimniecībā 

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim izsludina 

projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma "Sadarbība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunu produktu, 

metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei". 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/iespeja-pieteikties-atbalstam-

inovaciju-un-jaunu-produktu-izstradei-lauksaimnieciba-957 

 

 

Pieejams atbalsts mežsaimniecībā  

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai mežsaimniecībā. 

No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.decembrim:   

-apakšpasākumā   “Meža ieaudzēšana”   varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, 

kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. 

-apakšpasākumā   "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu 

atjaunošana"   atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta 

atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa - vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti 

postījumi. 

 

 

http://laukos.la.lv/senes-edam-arvien-vairak
http://www.novadagrasa.lv/
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http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/16-2-atbalsts-jaunu-produktu-metozu-procesu-un-tehnologiju-izstradei-287
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No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim: 

-apakšpasākumā   "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru 

aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana". Pasākumā var veikt ugunsnovērošanas torņu būvniecību, 

pārbūvi un atjaunošanu, meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu, 

novērošanas iekārtu tīkla izveidošanu un pilnveidošanu, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un 

sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu.    

Lasīt vairāk. 

 

Vietējo nozīmīgo lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu audzētāji var pieteikties atbalstam  

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019. gada 1.septembra var pieteikties   atbalstam 

lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai   (LDGRS). Šo valsts atbalsta 

maksājumu var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu - Latvijas brūnās un Latvijas zilās 

šķirnes govju, Latvijas baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu šķirnes 

braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējās kazu šķirnes audzētāji. 

Lai saņemtu atbalstu pretendentam Lauku atbalsta dienestā līdz 2019.gada 30.septembrim ir 

jāiesniedz iesniegums, kā arī Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atzinums par 

dzīvnieku atbilstību šķirnes aprakstam. Iesniegumu var  iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta 

dienesta   Elektronisko pieteikšanās sistēmu . 

Lasīt vairāk. 

 

Iespēja pieteikties atbalstam inovāciju un jaunu produktu izstrādei lauksaimniecībā  

Lauku atbalsta dienests (LAD) no   2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim izsludina 

projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma   "Sadarbība"   apakšpasākumā   "Atbalsts jaunu 

produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei". 

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, 

mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un 

tehnoloģiju izstrādei. 

Lasīt vairāk. 

 

Pieteikšanās “Piens un augļi skolai” 2019./2020.mācību gadam no 15.augusta līdz 

10.septembrim  

Pieejamais finansējums produktu piegādei un izdalei izglītojamiem ir: 

1) augļu un dārzeņu piegādei un izdalei – 1 535 362,00 EUR; 

2) piena piegādei un izdalei – 2 776 362,00 EUR. 

Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā  Atbalsta veidi/ 

Tirgus pasākumi/ Piens un augļi skolai  

 

 

 

VAAD aktualitātes: 

 

Izplatītākās augu slimības un kaitēkļi augusta beigās 

http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/251-izplatitakas-slimibas-un-kaitekli-augusta-beigas 
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