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INFOLAPA Nr. 33 

 

LOSP medijos: 

 

(www.laukso.lv ) LOSP atbalsta piedāvātās izmaiņas bezdarbnieku pabalsta izmaksas kārtībā 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) atbalsta Labklājības ministrijas piedāvātās 

izmaiņas bezdarbnieku pabalsta izmaksas kārtībā, informēja padomē. LOSP valdes priekšsēdētājs 

Edgars Treibergs sacīja, ka lauksaimnieku, mežsaimnieku, zivsaimnieku un pārtikas ražotāju ieskatā 

piedāvātie grozījumi ir atbalstāmi, jo lauku reģionos saimniecībām ir ļoti problemātiska situācija ar 

darbaspēka nodrošinājumu un jebkuras izmaiņas, kas motivē cilvēku strādāt, nevis dzīvot no 

pabalstiem, ir apsveicamas. 

http://laukos.la.lv/losp-atbalsta-piedavatas-izmainas-bezdarbnieku-pabalsta-izmaksas-kartiba 

 

 

(www.db.lv) LOSP atbalsta piedāvātās izmaiņas bezdarbnieku pabalsta izmaksas kārtībā  

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) atbalsta Labklājības ministrijas piedāvātās 

izmaiņas bezdarbnieku pabalsta izmaksas kārtībā, informēja padomē. 

http://www.db.lv/zinas/losp-atbalsta-piedavatas-izmainas-bezdarbnieku-pabalsta-izmaksas-kartiba-

491254 

 

(www.Jauns.lv / LETA) .Lauksaimnieki atbalsta piedāvātās izmaiņas bezdarbnieku pabalsta 

izmaksā  

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) atbalsta Labklājības ministrijas piedāvātās 

izmaiņas bezdarbnieku pabalsta izmaksas kārtībā, informēja padomē.  

https://jauns.lv/raksts/zinas/349989-lauksaimnieki-atbalsta-piedavatas-izmainas-bezdarbnieku-

pabalsta-izmaksa  

 

Turpinoties LLU studiju programmu pilnveidei un augstākās izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai, darbu universitātē sākuši astoņi Latvijas tautsaimniecības nozaru eksperti no 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP). Vairāk lasi  

http://www.losp.lv/node/6186 

 
 

 

http://www.laukso.lv/
http://laukos.la.lv/losp-atbalsta-piedavatas-izmainas-bezdarbnieku-pabalsta-izmaksas-kartiba
http://(www.db.lv)/
http://www.db.lv/zinas/losp-atbalsta-piedavatas-izmainas-bezdarbnieku-pabalsta-izmaksas-kartiba-491254
http://www.db.lv/zinas/losp-atbalsta-piedavatas-izmainas-bezdarbnieku-pabalsta-izmaksas-kartiba-491254
https://jauns.lv/raksts/zinas/349989-lauksaimnieki-atbalsta-piedavatas-izmainas-bezdarbnieku-pabalsta-izmaksa
https://jauns.lv/raksts/zinas/349989-lauksaimnieki-atbalsta-piedavatas-izmainas-bezdarbnieku-pabalsta-izmaksa
http://www.losp.lv/node/6186
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Pa vīna ceļu apkārt Latvijai 

Šādā laikā grēks sēdēt mājās, un Latvijas apceļošanu var apvienot ar viesošanos vīnotavās. Lai to 

atvieglotu, Latvijas Vīnkopju un Vīndaru Biedrība  (LVVB) apvienojusi 12 vīna darītavas no 

Kurzemes, Vidzemes un Zemgales kopīgā vīna tūrē – garšu piedzīvojumā, ko ceļotāji var baudīt arī pa 

daļām atkarībā no atvēlētā laika un savām interesēm. Tā dos nelielu ieskatu augļu–ogu vīnu pasaulē, 

jo Latvijā ir vairāk nekā sešdesmit mazo vīna darītavu. 

http://laukos.la.lv/pa-vina-celu-apkart-latvijai 

 

Rudens stādu parāde Siguldā jau sestdien 

Aicinām uz dārzkopības sezonas noslēguma pasākumu “Rudens stādu parāde 2019”, kas ierasto vietu 

šogad mainījis uz Siguldas Svētku laukumu un norisināsies šo sestdien, 21. septembrī plkst. 9:00–

16:00. http://www.losp.lv/node/6193 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

“Stādu un kūdras inovāciju fonda”(SKIF) un  Stādu audzētāju biedrības aktivitātes: 

Aicinām uz dārzkopības sezonas noslēguma pasākumu “Rudens stādu parāde 2019”,kas ierasto vietu 

šogad mainījis uz Siguldas Svētku laukumu un norisināsies 21. septembrī plkst. 9:00–16:00. Šoruden 

piecpadsmit gadu jubilejaRudens stādu parādešogad sagaidīs piecpadsmito jubileju, tāpēcgodināsim 

audzētājus gan par viņu ieguldījumu, gan parādei atbilstoši noformētiem stendiem. Tāpat pasākumā 

norisināsies apmeklētāju balsojums par stādu parādesvērtīgāko audzētavu.  

http://www.losp.lv/node/6180 

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 

 

Aicinām uz mācībām “Augļkopība bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā” 

Ņemot vērā lielo interesi par augusta mēnesī organizētajām mācībām “Bioloģiskā augļkopība”, 

informējam, ka 2019. gada 25. un 26. septembrī notiks vēl vienas biedrības „Latvijas Bioloģiskās 

lauksaimniecības asociācija” rīkotās 2 dienu mācības „Augļkopība bioloģiskās lauksaimniecības 

sistēmā”. Lektors – APP “Dārzkopības institūts” vadošais pētnieks Edgars Rubauskis. 

http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-auglkopiba-biologiskas-lauksaimniecibas-sistema-2 

____ 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija aicina uz diskusiju par SEG emisijas 

mazinošiem pasākumiem bioloģiskajā lauksaimniecībā. 

 

Interesentus lūdzam pieteikties rakstot: ekoprodukti@ekoprodukti.lv; info@ekoprodukti.lv vai 

zvanot: 20262027 

Gaidīsim 30. septembrī plkst.11:00 Zemkopības ministrijā 315. telpā, Republikas laukumā 2, 

Rīgā,  uz diskusiju par SEG emisijas mazinošiem pasākumiem bioloģiskajā lauksaimniecībā.  

Diskusijas mērķis: veidot vienotu izpratni par SEG un amonjaka emisijas samazinošiem 

pasākumiem bioloģiskajā augkopībā un lopkopībā, identificēt iespējamos praktiskas ieviešanas 

ierobežojumus un politiskos nosacījumus. 

Kopā ar Dinu Poplugu piedāvājam vienoties par šādu pasākumi īstenošanas iespējām nākamajā 

plānošanas periodā: 

http://laukos.la.lv/pa-vina-celu-apkart-latvijai
http://www.losp.lv/node/6193
http://www.losp.lv/node/6180
http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-auglkopiba-biologiskas-lauksaimniecibas-sistema-2
http://www.lbla.lv/aicinam-uz-macibam-auglkopiba-biologiskas-lauksaimniecibas-sistema-2
mailto:ekoprodukti@ekoprodukti.lv
mailto:info@ekoprodukti.lv
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1.           Barības devu plānošana. 

2.           Barības kvalitātes uzlabošana. 

3.           Intensīva ganīšana (notiek bieža liellopu rotācija pa ganībām). 

4.           Ganību sezonas pagarināšana. 

5.           Skābo augšņu kaļķošana 

6.           Tauriņziežu audzēšana  

7.           Zaļmēslojuma izmantošana. 

8.           Meliorācijas sistēmu uzturēšana. 

  

Lai labāk sagatavotos diskusijai,  orientējošie jautājumus, par kuriem jau iepriekš lūdzam padomāt: 

•         Kāda ir pozitīvā/ negatīvā pieredze katra konkrētā pasākuma ieviešanā? 

•         Kādi ir tehnoloģiskie/ vides/ sociālie/ ekonomiskie ierobežojumi un to iespējamie 

risinājumi? 

•         Vai nepieciešamas īpašas apmācības? Kas to varētu veikt? 

•         Vai ir nepieciešami īpaši atbalsta rīki (programmas)? Kas par to varētu būt atbildīgs? 

•         Vai nākotnē varētu būt pieejams atbalsts pasākumu ieviešanai? Kuri pasākumi? 

Iepriekšējā nedēļā saņemsiet minēto pasākumu īsus aktualizētus aprakstus, taču  lai jau iepriekš 

varat ar to iepazīties, LLU mājaslapā par SEG emisijas mazinošiem pasākumiem ir iespējams lasīt 

jau šobrīd: https://www.llu.lv/lv/seg-emisijas-samazinosi-pasakumi 

 

---------------------- 

Bioloģiskajā saimniecībā “Ķelmēni” notiks mācības “Augsnes auglība, organiskā mēslojuma 

risinājumi un augsekas bioloģiskajā lauksaimniecībā” 

2019. gada 10. un 11. oktobrī notiks biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” 

rīkotās 2 dienu mācības „Bioloģiskā augkopība”. Mācību kursa apakštemats „Augsnes auglība, 

organiskā mēslojuma risinājumi un augsekas bioloģiskajā lauksaimniecībā”. Lektori – Latvijas 

Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils, 

LLKC projektu vadītāja Lāsma Ozola un Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) vadošā 

pētniece Līvija Zariņa. 

Mācību norises vieta: ZS “Ķelmēni”, Rankas pagasts, Gulbenes novads. Skatīt kartē ŠEIT 

Mācības ietvers 10h (1h=45 min) teorētiskās nodarbības un 6h ilgu praktisko daļu. Mācību 

dalībniekiem, kuri būs apmeklējuši 75%, tiks izsniegts  

http://www.losp.lv/node/6194 

 

Jauno zemnieku klubs aicina uz atvērto durvju dienu! 

Lai veicinātu jauniešu iesaisti nevalstisko organizāciju darbībā un kvalitatīvāku jauno lauksaimnieku 

komunikāciju biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs” aicina visus interesentus uz atvērto durvju 

dienu.  Pasākums notiks 8.oktobrī pulksten 19:00 biedrības birojā Krišjāņa Barona ielā 40, Jelgavā, 

210.kabinetā. Atvērto durvju dienas ietvaros Jauno zemnieku klubs (JZK) piedāvās iespēju uzzināt: 

http://www.losp.lv/node/6195  

“Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” aktivitātes: 

Konkurss: Dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem 

piensaimniecībā 2019. gadā 

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

 

https://www.llu.lv/lv/seg-emisijas-samazinosi-pasakumi
https://www.google.com/maps/place/ZS+%22%C4%B6elm%C4%93ni%22,+maizes+ceptuve/@57.2204437,26.1382133,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46ea2c50743ec84d:0x7c8cbad6f175d4b4!8m2!3d57.2204437!4d26.140402
http://www.losp.lv/node/6194
http://www.losp.lv/node/6195
http://www.losp.lv/node/6084
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Latvijas šķirnes trušu audzētājas asociācijas aktualitātes: 

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

Podlaski Polijā.  

Siera klubs aktivitātes: 

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 

 

 
 

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 

 

Igaunijas lauku lietu ministrs plāno ar 100 miljoniem eiro atbalstīt cilvēku pārcelšanos uz dzīvi 

laukos 

Igaunijas lauku lietu ministrs Marts Jerviks plāno novirzīt 100 miljonus eiro Lauku attīstības fondam, 

lai atbalstītu cilvēku pārcelšanos uz dzīvi laukos. Kā norādījis ministrs, kas pārstāv Konservatīvo tautas 

partiju (EKRE), saskaņā ar šo plānu fonds par 50 miljoniem eiro iepirktu zemi, lai tad to iznomātu vai 

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
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
mailto:info@slieka.lv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
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pārdotu cilvēkiem, kuri būs gatavi pārcelties uz laukiem, bet vēl 50 miljoni eiro tiktu izmantoti, lai 

dotu viņiem aizdevumus. 

http://laukos.la.lv/igaunijas-lauku-lietu-ministrs-plano-ar-100-miljoniem-eiro-atbalstit-cilveku-

parcelsanos-uz-dzivi-laukos 

 

Lietuvā pirmais uzņēmums saņēmis atļauju eksportēt uz Ķīnu liellopa gaļu 

Lietuvas gaļas pārstrādes uzņēmums “Krekenavos agrofirma”, kas pieder Darba partijas dibinātāja 

Viktora Uspaskiha ģimenei, kā pirmais valstī saņēmis atļauju liellopa gaļas eksportam uz Ķīnu.  

Lietuvas Pārtikas un veterinārais dienests paziņojis, ka šajā nedēļā saņemts ekspertu lēmums, ka 

“Krekenavos agrofirma” atbilst importa uz Ķīnu prasībām, tādēļ tā iekļauta sarakstā ar kompānijām, 

kas uz Ķīnu drīkst eksportēt saldētu liellopa gaļu.  

http://laukos.la.lv/lietuva-pirmais-uznemums-sanemis-atlauju-eksportet-uz-kinu-liellopa-galu 

 

Bitēm aktīvā sezona galā 

“Līdz septembra vidum jāpagūst iedot bitēm atlikušo ziemas barību. Svarīgi veikt un ieplānot 

turpmākos varras apkarošanas darbus. Ir piemērots laiks, lai saimēs nomainītu mātes,” svarīgākos 

darbus sekmīgai ziemošanai uzskaita biškopis ARMANDS GUMBRIS. 

http://laukos.la.lv/bitem-aktiva-sezona-gala 

 

Saīsinās bezdarbnieka pabalsta izmaksas laiku un apmēru 

No nākamā gada bezdarbnieka pabalsts tiks izmaksāts astoņus, nevis deviņus mēnešus, turklāt arī 

mazākā apmērā, tādējādi ietaupot 12 miljonus eiro, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā «Rīta 

panorāma» atklāja labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV). 

http://www.db.lv/zinas/saisinas-bezdarbnieka-pabalsta-izmaksas-laiku-un-apmeru-491057 

 

Latvijas pirmās neatkarības laikā vairāk nekā 200-kārtīgi palielinājies pārstrādātā piena un 

izstrādātā sviesta daudzums, kas 20. gadu beigās un 30. gados bija kļuvis par vienu no galvenajiem 

faktoriem valsts saimnieciskajā dzīvē. Mūsdienās, salīdzinot ar 1935. gadu, saražotā sviesta apjoms 

līdzīgi kā slaucamo govju skaits ir samazinājies sešas reizes – 2018. gadā Latvijā saražoja 3 tūkstošus 

tonnu sviesta. Vairāk par #Statistikai100 uzzini https://www.csb.gov.lv/statistikai100 

 
 

Liellopu gaļas iepirkumu cena turpina sarukt 

Govs liemeņa vidējā iepirkuma cena šogad jūlijā Latvijā bija par 5,4% zemāka nekā jūnijā, liecina 

Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati. Pēc ministrijā vēstītā, govs 

liemeņa vidējā iepirkuma cena 2019.gada jūlijā Latvijā bija 225,9 eiro par 100 kilogramiem. Vienlaikus 

govs liemeņa cena Latvijā jūlijā bija par 22% mazāka nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES), kur tā bija 

289,8 par 100 kilogramiem. 

http://laukos.la.lv/liellopu-galas-iepirkumu-cena-turpina-sarukt 

http://laukos.la.lv/igaunijas-lauku-lietu-ministrs-plano-ar-100-miljoniem-eiro-atbalstit-cilveku-parcelsanos-uz-dzivi-laukos
http://laukos.la.lv/igaunijas-lauku-lietu-ministrs-plano-ar-100-miljoniem-eiro-atbalstit-cilveku-parcelsanos-uz-dzivi-laukos
http://laukos.la.lv/lietuva-pirmais-uznemums-sanemis-atlauju-eksportet-uz-kinu-liellopa-galu
http://laukos.la.lv/bitem-aktiva-sezona-gala
http://www.db.lv/zinas/saisinas-bezdarbnieka-pabalsta-izmaksas-laiku-un-apmeru-491057
https://www.facebook.com/hashtag/statistikai100?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWPQ45Fy--KvgfvDqEaJlK3P0-VGrNFSOEbaXENBUwD1pPhvlR48qSzQ5AEmemhrrbYBAVYWog8LqIo-dl3MSI3LMTsfvQrR_PZ92KWhVxfNIIEKV34ka_WSmTBeouagd3SkDvmzT0BEpvrhJIazqEtB9N5eJl-pNwfmLw64V0FGoZNyfut2GZ_qojwfe0-FvIAohJQybzPpKVb6FV6_fsjEKig7MQwasQaOEEekFZaOUvGJTlfnySTVHEDOIrj2ViqYJwwkaVkebgz9CuHSGQtx6pWYWVDUQXRAGapadqVgWkKDOaOa80flhzNZ8zmo9Iwjc_qqUTMEfc_xpS0tb-wt54&__tn__=%2ANK-R
https://www.csb.gov.lv/statistikai100?fbclid=IwAR2cjDb641DGEWXfBLXd5Ebcy6MBHsp_VPENYd7jM4ZyQrPJea9IkK8DCI8
http://laukos.la.lv/liellopu-galas-iepirkumu-cena-turpina-sarukt
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Oktobra sākumā Kuldīgā notiks uzņēmēju dienas lauksaimniekiem 

Oktobra sākumā Kuldīgā notiks uzņēmēju dienas lauksaimniekiem, informēja Kuldīgas novada 

pašvaldības Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Duļbinska. Kuldīgas novada 

uzņēmēju dienā lauksaimniekiem norisināsies piektdien, 4.oktobrī, no plkst.9.30 līdz 13 Kuldīgas 

Mākslas namā, 1905.gada ielā 6. 

http://laukos.la.lv/oktobra-sakuma-kuldiga-notiks-uznemeju-dienas-lauksaimniekiem 

 

Kā Sintija Rude un Inese Krūklīte ieņēma brīvo Latvijas ķiploku nišu. Pārbaudīti padomi labai 

ražai 

Par ķiploku karalienēm sauktās Sintija Rude un Inese Krūklīte ķiploku piešaujot teju visiem ēdieniem. 

“Vai arī piena zupā?” reiz pavaicājis kāds no tūristiem, kas atbraucis pie viņām uz Raunu ekskursijā. 

“Mājas Viesis” ciemojas ķiploku karaļvalstī, lai noskaidrotu, vai tiešām virtuves karalis piestāv 

jebkurai maltītei. 

http://laukos.la.lv/ar-kiploku-uz-baznicu 

 

Nezāļu ierobežošana bioloģiskajos sējumos rudenī 

Līvija Zariņa, AREI Priekuļu pētniecības centra vadošā pētniece 

Rudens sēja klāt, tīrumos aktualizējušies augsnes apstrādes un arī sējumu kopšanas darbi. Sezonas 

otrajā pusē tradicionāli sējam ziemas rapšus, kam jābūt iesētiem augustā, uztvērējaugus, ko arī bija 

jācenšas iesēt maksimāli agri, vēlams līdz septembrim (atsevišķas sugas pieļaujams sēt arī septembra 

sākumā), ziemāju labības (termiņš Vidzemes zonā joprojām nav mainīts – septembra otrā puse, 

nenogaidot mēneša pēdējās dienas), kā arī zālaugus (tauriņziežiem gan sēja septembrī ir riskanta) 

http://laukos.la.lv/nezalu-ierobezosana-biologiskajos-sejumos-rudeni 

 

Intervija ar ekonomikas ministru Ralfu Nemiro  

Obligātā iepirkuma komponente varētu vairs nebūt līdz ar 2021. gadu, intervijā  

sacīja ministrs @ralfsnemiro. Viņš arī sacīja, ka uzstās, lai šis valdības deklarācijā noteiktais 

uzdevums tiktu izpildīts. 

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/167756/intervija-ar-ekonomikas-ministru-ralfu-nemiro 

 

FOTO: Zālīšu bizness senču īpašumā   

Tammes dārzniecība, attīstoties par vienu no vadošajām Igaunijas garšaugu audzētavām, uzņem 

tūristus un uz veikaliem ved 50 dažādu veidu produktus - garšvielas, marmelādi un tējas. 

http://www.db.lv/zinas/foto-zalisu-bizness-sencu-ipasuma-491084 

 

Agrofirma Jelgava   

Piena lopkopības, kā arī liellopu gaļas, rapša, pārtikas un lopbarības graudu ražotāja Agrofirma 

Jelgava apgrozījums pagājušajā gadā bija 3,008 miljoni eiro, kas ir par 14,5% mazāk nekā gadu 

iepriekš, savukārt kompānijas peļņa saruka 2,9 reizes - līdz 232 927 eiro 

http://www.db.lv/zinas/agrofirma-jelgava-491117 

 

Izveido lielāko bioloģisko augļudārzu Latvijā un sapņo par sidra darītavu 

Perfekti! Grūti atrast citu apzīmējumu Vecumnieku novada augļkopības uzņēmuma «Pienjāņi» 

produkcijai – bioloģiski audzētiem āboliem. Pastāv mīts, ka ar bioloģiskām metodēm kvalitatīvus 

ābolus izaudzēt nevar, taču šī saimniecība, kas iekopj stādījumus Skaistkalnes apkārtnē, to apgāž. 

Protams, no ābeļu zariem arī šeit tiek novākti dažādas kvalitātes āboli, bet «Pienjāņu» iekšējā disciplīna 

http://laukos.la.lv/oktobra-sakuma-kuldiga-notiks-uznemeju-dienas-lauksaimniekiem
http://laukos.la.lv/ar-kiploku-uz-baznicu
http://laukos.la.lv/nezalu-ierobezosana-biologiskajos-sejumos-rudeni
https://twitter.com/ralfsnemiro
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/167756/intervija-ar-ekonomikas-ministru-ralfu-nemiro
http://www.db.lv/zinas/foto-zalisu-bizness-sencu-ipasuma-491084
http://www.db.lv/zinas/agrofirma-jelgava-491117
http://www.lbla.lv/izveido-lielako-biologisko-augludarzu-latvija-un-sapno-par-sidra-daritavu
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paredz tirdzniecībai mērķtiecīgi atlasīt tikai visizskatīgākos augļus. Turklāt brāķētie arī neiet zudumā, 

jo pārtop gardā sulā. 

http://www.lbla.lv/izveido-lielako-biologisko-augludarzu-latvija-un-sapno-par-sidra-

daritavu?fbclid=IwAR12kDAloC4WqQmXZQ7zAqqn3bjAPc_1BpvXoNfU0RftfG66ZJt3XJsnYMc 

 

Meža produkcijas eksports turpina kāpumu 

Latvija šogad septiņos mēnešos eksportēja meža produkciju 1,56 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 3,3% 

vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā, liecina Zemkopības ministrijas dati. 

http://laukos.la.lv/meza-produkcijas-eksports-turpina-kapumu-2 

 

Meža produkcijas eksports turpina kāpumu 

Latvija šogad septiņos mēnešos eksportēja meža produkciju 1,56 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 3,3% 

vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā, liecina Zemkopības ministrijas dati. 

http://laukos.la.lv/meza-produkcijas-eksports-turpina-kapumu-2 

 

Cieņa pret mežsaimnieka profesiju. Dinastiju profesiju... 

Tagad, lai gan laukos cilvēku ir stipri vien mazāk un jauno tehnoloģiju laikmetā cilvēkam mežā vairs 

nav jāpavada tik daudz laika, cik iepriekš, mežinieka prestižs nav zudis, bet zudusi romantiskā saikne 

ar mežu. Tā saikne, ar ko savulaik daudziem saistījās mežkopja darbs: "Vieds, gudrs, un nenoliedzami 

solīds mežkungs mežā – stalts vīrs zaļā formā ar cepuri galva un bisi plecā 

https://www.zemeunvalsts.lv/ciena-pret-mezsaimnieka-profesiju-dinastiju-profesiju- 

 

Saeimas komisija neatbalsta akcīzes nodokļa palielināšanu biodīzeļdegvielai 

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šodien sēdē, vairākumam deputātu atturoties, 

neatbalstīja valdības priekšlikumu atcelt samazinātās akcīzes likmes biodīzeļdegvielai. Komisija 

šodien sēdē skatīja grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”. 

http://laukos.la.lv/saeimas-komisija-neatbalsta-akcizes-nodokla-palielinasanu-biodizeldegvielai 

 

Ziņosim par nomedītajiem ūdensputniem! 

Ikviena mednieka pienākums ir ne tikai atskaitīties sava kluba vadītājam vai atbildīgajai personai par 

nomedītajiem putniem un ierakstīt tos individuālajā reģistrācijas žurnālā. Tā kā Latvijā jau daudzus 

gadus turpinās ornitologa Jāņa Vīksnes aizsāktais ūdensputnu monitoringa projekts, mednieki tiek 

aicināti ziņot par visām nomedītajām pīlēm un zosīm. Katrs no mums var palīdzēt zinātniekiem izprast 

atsevišķu sugu skaita dinamiku, tā iemeslus. Nākotnē šie dati dos iespēju ietekmēt situāciju, piemēram, 

ja kādas sugas populācija sarūk vai, gluži otrādi, palielinās. 

http://www.la.lv/zinosim-par-nomeditajiem-udensputniem?fbclid=IwAR3miCxBC-

6GXHzGDNpqrOhL9QcvWyBvnnYuw2nwu32vfIDiSMU3Lt4iO_A 

 

Latvijas tirgū virza zaļos griķus   

Uzņēmums Baltic Bio Grain izveidojis jaunu zaļo griķu produktu līniju «Mana ģimene», un nākotnē 

plāno paplašināt produktu piedāvājumu, stāsta «Baltic Bio Grain» pārstāve Rita Stasiloviča. 

http://www.db.lv/zinas/latvijas-tirgu-virza-zalos-grikus-491194 

 

FOTO: Kaņepju audzēšanā saredz rentablu biznesu  

Vēl nesen viens no lielākajiem Ziemeļmaķedonijas tomātu un papriku eksportētājiem Vergs 

Ivanovskis nu jau aptuveni divus gadus pievērsies kaņepju audzēšanai medicīniskām vajadzībām, 

raksta Reuters. 

http://www.db.lv/zinas/foto-kanepju-audzesana-saredz-rentablu-biznesu-491190 

http://www.lbla.lv/izveido-lielako-biologisko-augludarzu-latvija-un-sapno-par-sidra-daritavu?fbclid=IwAR12kDAloC4WqQmXZQ7zAqqn3bjAPc_1BpvXoNfU0RftfG66ZJt3XJsnYMc
http://www.lbla.lv/izveido-lielako-biologisko-augludarzu-latvija-un-sapno-par-sidra-daritavu?fbclid=IwAR12kDAloC4WqQmXZQ7zAqqn3bjAPc_1BpvXoNfU0RftfG66ZJt3XJsnYMc
http://laukos.la.lv/meza-produkcijas-eksports-turpina-kapumu-2
http://laukos.la.lv/meza-produkcijas-eksports-turpina-kapumu-2
https://www.zemeunvalsts.lv/ciena-pret-mezsaimnieka-profesiju-dinastiju-profesiju-
http://laukos.la.lv/saeimas-komisija-neatbalsta-akcizes-nodokla-palielinasanu-biodizeldegvielai
http://www.la.lv/zinosim-par-nomeditajiem-udensputniem?fbclid=IwAR3miCxBC-6GXHzGDNpqrOhL9QcvWyBvnnYuw2nwu32vfIDiSMU3Lt4iO_A
http://www.la.lv/zinosim-par-nomeditajiem-udensputniem?fbclid=IwAR3miCxBC-6GXHzGDNpqrOhL9QcvWyBvnnYuw2nwu32vfIDiSMU3Lt4iO_A
http://www.db.lv/zinas/latvijas-tirgu-virza-zalos-grikus-491194
http://www.db.lv/zinas/foto-kanepju-audzesana-saredz-rentablu-biznesu-491190
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Ministrs Kaspars Gerhards: “Ir būtiski motivēt lauksaimniekus ieviest klimata pasākumus, 

piedāvājot efektīvus risinājumus no izmaksu viedokļa” 

24. septembrī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards Helsinkos piedalīsies Eiropas Savienības (ES) 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru neformālajā sanāksmē, ko organizē pašreizējā 

prezidentūra ES Padomē – Somija. Sanāksmē dalībvalstu ministri diskutēs par lauksaimnieku lomu 

ES klimata politikas jomā, proti, kā veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību ar oglekļa piesaistes augsnē 

palīdzību. 

http://www.losp.lv/node/6191 

 

 

 

VAAD aktualitātes: 

 

Kukurūzas sējumos iespējamās slimības septembrī 

Māra Bērziņa, VAAD Kurzemes reģionālās nodaļas vecākā inspektore 

Vareni paaugušies kukurūzas sējumi jau daudzus gadus vairs nevienu nepārsteidz. Izaudzētais parasti 

tiek izmantots biogāzes ražošanai vai lopbarībai. Vairākumā gadījumu vizuāli spēcīgie augi ir arī 

veselīgi – uz tiem tikpat kā nav atrodamas augu slimību pazīmes. Tomēr, ja iestājas labvēlīgi laika 

apstākļi sēņu slimību attīstībai, kukurūza nebūt nav izņēmums – arī tā kļūst par dažu slimību upuri. 

http://laukos.la.lv/kukuruzas-sejumos-iespejamas-slimibas 

 

 

Padoms biškopim. Gatavojam propolisu spirtā 

Tīrot tukšos rāmīšus un apkāres, iegūtais propoliss ir īsts brīnumlīdzeklis imunitātes stiprināšanai un 

dažādu vainu ārstēšanai. Propoliss ir daudz pētīta un atzīta bišu vākta viela, ko izmanto gan dažādos 

ārstnieciskajos preparātos, gan kosmētikā. Taču bišu saimniekam šī manta ir par brīvu, turklāt rudeņos 

diezgan daudz savācama. To ar kaltiņu vienkārši nokasa no stropā lietotajām koka detaļām, ko bites ar 

to noklājušas. Vieglāk propolisu iegūt, lietojot speciālas tīklveida sedziņas. 

http://laukos.la.lv/gatavojam-propolisu-spirta 

 

Kā rīkoties, ja traktortehnika ir pieskārusies vai aizķērusi elektrolīnijas vadus. 

Liepājas Reģionālajā slimnīcā ar smagu elektrotraumu nonācis kāds traktora vadītājs. Neievērojot 

drošības prasības, darba laikā aizķerts elektrolīnijas vads. Pirmdien, 16.septembrī, Pāvilostas novada 

Vērgales pagastā dedzis traktors 10 kvadrātmetru platībā, portālu liepajniekiem.lv informēja VUGD 

Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Viktorija Gribuste. Uz notikuma 

vietu ap pulksten 13.50 devās ugunsdzēsēji glābēji gan no Liepājas, gan Aizputes. 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kriminalzinas-negadijumi/papildinats-19-23-vergales-pagasta-

traktorists-guvis-elektrotraumas-241674#_=_ 

 

Padoms biškopim. Gatavojam propolisu spirtā 

Tīrot tukšos rāmīšus un apkāres, iegūtais propoliss ir īsts brīnumlīdzeklis imunitātes stiprināšanai un 

dažādu vainu ārstēšanai. Propoliss ir daudz pētīta un atzīta bišu vākta viela, ko izmanto gan dažādos 

ārstnieciskajos preparātos, gan kosmētikā. Taču bišu saimniekam šī manta ir par brīvu, turklāt rudeņos 

diezgan daudz savācama. To ar kaltiņu vienkārši nokasa no stropā lietotajām koka detaļām, ko bites ar 

to noklājušas. Vieglāk propolisu iegūt, lietojot speciālas tīklveida sedziņas. 

http://laukos.la.lv/gatavojam-propolisu-spirta 
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http://laukos.la.lv/gatavojam-propolisu-spirta
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LAD aktualitātes: 

 

LAD novembrī sāks pieņemt pieteikumus 52,45 miljonu eiro atbalstam lauku saimniecību 

attīstībai un kooperācijas sekmēšanai 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības (ES) 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma 

"Ieguldījumi materiālajos aktīvos" divos apakšpasākumos, kur kopējais pieejamais finansējums būs 

52,454 miljoni eiro, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

http://www.losp.lv/node/6192 

 

 

 

Citas aktualitātes: 

 

LLKC aicina uz semināru par pākšaugu audzēšanu ar Džoelu Viljamu 

LLKC aicina 30. septembrī uz semināru “Saimniekosim gudri! Pākšaugu audzēšana ilgtspējīgās 

lauksaimniecības sistēmās”. Seminārs paredzēts gan tiem lauksaimniekiem, kuri saimnieko bioloģiski, 

gan tiem, kuri tradicionālajās lauksaimniecības sistēmās.  Semināru vadīs lektors Džoels Viljams, kurš 

jau vairākkārt viesojies Latvijā, lai dalītos ar zināšanām par ilgtspējīgām lauksaimniecības praksēm. 

Šoreiz semināra tēma veltīta pākšaugu audzēšanai – ieguvumiem no pākšaugu audzēšanas, audzēšanas 

iespējas kopā ar citiem kultūraugiem, nepieciešamo barības vielu nodrošināšana un sēklu apstrāde. 

Semināra izskaņā tiks aicināti arī uzņēmumu pārstāvji, lai pastāstītu par pākšaugu noieta iespējām 

Latvjā. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/aicinam-uz-seminaru-par-paksaugu-audzesanu-ar-dzoelu-

viljamu 

 

Iespēja apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu BIOLOĢISKĀ 

LAUKSAIMNIECĪBA 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs piedāvā apgūt profesionālās pilnveides 

izglītības programmu BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA (160 stundas) Iegūsti zināšanas un 

prasmes saimniekošanai pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm! 

http://www.losp.lv/node/6167 

 

 

 

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

http://www.losp.lv/node/6192
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/aicinam-uz-seminaru-par-paksaugu-audzesanu-ar-dzoelu-viljamu
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/aicinam-uz-seminaru-par-paksaugu-audzesanu-ar-dzoelu-viljamu
http://www.losp.lv/node/6167

