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INFOLAPA Nr. 34 

 
LOSP medijos: 

 

 

Projekta “Baltic Sea Food” ietvaros izstrādāts vietējās pārtikas izplatīšanas biznesa modelis  

No 17. līdz 18.septembrim Somijā, Lahti pilsētā tikās projekta “Baltic Sea Food” partneri, lai apspriestu 

sasniegtos rezultātus un vēl plānotos darbus. Kopā strādājot visiem projekta partneriem ir izstrādāts 

Biznesa modelis, kas paredzēts vietējā ēdiena ražotājiem un piegādātājiem, kas nodarbojas ar B2C 

(bizness – patērētājs/ business-to-consumer) piegādes veidu, radīt jaunu B2B (bizness – biznesam/ 

business-to-business) pārdošanas tīklu, izmantojot maza mēroga vietējos pārtikas piegādes tīklus. Ar 

izstrādāto materiālu “Vietējās pārtikas izplatīšanas modeli bizness - biznesam” iespējams iepazīties 

šeit: https://www.celotajs.lv/g/www/news/2019 un http://www.losp.lv/node/6196 

 

 

Darbu dienestā noslēdz līdzšinējā direktore Anna Vītola-Helviga 

LOSP vārdā izsakām pateicību LAD direktorei Annai Vītolai - Helvigai par veiksmīgu sadarbību 10 

gadu garumā! 

 
 

 

Latvijas Lopkopis Septembra numurā  
Cūkgaļas cenām augustā ir jauns rekords, eksperti prognozē, ka cenas pieaugs vēl vairāk un tam par 

iemeslu ir Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatība.  Cūkgaļas imports lielākajā cūkgaļas patērētājā – Ķīnā 

– pēdējos mēnešos strauji palielinājies, ceļot cenas starptautiskajā tirgū. Rabobank analītiķu ziņojumā 

teikts, ka šogad Ķīnā cūku skaits samazināsies par aptuveni 50 % un ražošanas apjomi – par 25 %. 

Turklāt 2020. gadā gaidāmi turpmāki ražošanas zaudējumi 10–15 % apmērā. Pagājušajā gadā Ķīna 

saražoja ap 54 milj. tonnu cūkgaļas, šogad ražošanas apjomi plānoti 40 milj. tonnu lieli. Bankas 

analītiķi lēš, ka 2020. gadā produkcija būs 34 miljoni tonnu. Tā kā aptuveni puse pasaules cūku agrāk 

atradās Ķīnā, zaudējumi ir tik lieli, ka tos nav iespējams aizstāt ar cūkgaļu no citām pasaules vietām. 

Tomēr importa apjomi jau palielinās, un šī tendence turpināsies. Plašāk par cūkgaļas tirgu lasiet 

Dzintras Lejnieces Latvijas Cūku audzētāju asociācijas izpilddirektores rakstā septembra "Latvijas 

Lopkopī". 

https://www.celotajs.lv/g/www/news/2019/Business_model_BSF.pdf
http://www.losp.lv/node/6196
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Šodien piedalījāmies konferencē “Nogaršo Latviju” 

#LiecPārtikasGrozāVietējo  

- Mums ir ar ko lepoties! #LatvijaVar - veselīgs un sabalansēts uzturs, īsas piegādes ķedes, 

vietējie,sezonālie produkti. Tas viss mums ir, ko ielikt savā pārtikas grozā, tikai vai mes savā partikas 

grozā ieliekam vietējo produktu? www.novadagarsa.lv  

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/liecpārtikasgrozāvietējo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBoDgVT160jU5mh8ELzUX3gcPXwD38TjPVWxeILwSfl7ArqmHiikJWSssZUrQVw9JntlVeqX9cOR7zjtrA70DdBJGHT_m55AN1G3C58ymL7QPZICx6yRctObWk_NWTm3-wZY_KGun16Ninus7My-Ieq1vTHXRH_ozAvU7Kza-hl3nNx_EtPx6CiGKACCZu9A9wLcuMmqFJekv2_85Fpei-f8Tedbt_yR9os-EPfRGVX4jO_8E2-KUrFxh6nYWTJDQKsqAbr_AnDEIMzhwpfUCadIFCJEQHsYQa6&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/latvijavar?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBoDgVT160jU5mh8ELzUX3gcPXwD38TjPVWxeILwSfl7ArqmHiikJWSssZUrQVw9JntlVeqX9cOR7zjtrA70DdBJGHT_m55AN1G3C58ymL7QPZICx6yRctObWk_NWTm3-wZY_KGun16Ninus7My-Ieq1vTHXRH_ozAvU7Kza-hl3nNx_EtPx6CiGKACCZu9A9wLcuMmqFJekv2_85Fpei-f8Tedbt_yR9os-EPfRGVX4jO_8E2-KUrFxh6nYWTJDQKsqAbr_AnDEIMzhwpfUCadIFCJEQHsYQa6&__tn__=%2ANK-R
http://www.novadagarsa.lv/?fbclid=IwAR1rUjuvYliucDzbvX0QY8acnomiqmm4ZPYSMXNYAGfQe2RIMXBy_yX8VbQ


 

 Infolapa_34_27.09.2019.                                                                                               www.losp.lv  

 

 

Pērc vietējo un cīnies pret klimata pārmaiņām pasaulē  
Klimata pārmaiņu rezultātā aizvien biežāk tiek uzsvērts klimata jautājums piena lopkopības nozarē, kā 

vienu no lielākajiem piesārņotājiem minot lopkopjus, piena lopkopību, jo CO2 ir galvenais dzinējs 

pasaules klimata pārmaiņām globālajā sasilšanā. 

http://www.losp.lv/node/6224 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes: 

 

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.13:00 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: 

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 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/6224
mailto:ekoprodukti@ekoprodukti.lv
mailto:info@ekoprodukti.lv
https://www.llu.lv/lv/seg-emisijas-samazinosi-pasakumi
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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 kluba aktualitātes: 

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  

 

Siera klubs aktivitātes: 

 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 

 

 
 

 

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
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
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 

 

 

Tiek precizēts Pārtikas aprites uzraudzības likums  

Valdība otrdien, 24. septembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

pārtikas aprites uzraudzības likumā. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības tieši piemērojamo normatīvo 

aktu ieviešanu oficiālo kontroļu organizēšanā pārtikas produktiem, ir noteiktas kompetentās iestādes 

un koordinācijas iestādes funkcijas Pārtikas un veterinārajam dienestam un precizētas institūta ”BIOR” 

kā references laboratorijas funkcijas. http://www.losp.lv/node/6207  

 

“Alūksnes putnu ferma” modernizēsies par sešiem miljoniem eiro 

Olu ražotājs “Alūksnes putnu ferma” plāno ieguldīt līdz sešiem miljoniem eiro divās jaunās putnu 

novietnēs un to aprīkojumā, pastāstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Hermanis Dovgijs. 

http://laukos.la.lv/aluksnes-putnu-ferma-modernizesies-par-sesiem-miljoniem-eiro 

 

Brīdina par lauksaimnieku apkrāpšanas shēmu 

Valsts policijā vasaras un rudens periodā no zemniekiem un zemnieku saimniecībām ir saņemti 

iesniegumi par lauksaimniecības produkcijas izkrāpšanu. Zemniekiem tika izkrāpta saražotā 

lauksaimniecības produkcija ne mazāk kā 100 000 eiro apmērā. 

http://llkc.lv/lv/nozares/ekonomika-gramatvediba/bridina-par-lauksaimnieku-apkrapsanas-shemu 

 

Lauksaimniecības nozares jauno profesionāļu konkursos uzvarējuši jaunieši no Kandavas un 

Smiltenes tehnikumiem 

Lauksaimniecības nozares jauno profesionāļu konkursos “Lopkopība” un “Augkopība” uzvarējuši 

jaunieši no Smiltenes tehnikuma un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma, pastāstīja Valsts izglītības 

attīstības aģentūras (VIAA) sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Keiča. 

http://laukos.la.lv/lauksaimniecibas-nozares-jauno-profesionalu-konkursos-uzvarejusi-jauniesi-no-

kandavas-un-smiltenes-tehnikumiem 

 

Forevers valdes priekšsēdētājs: Mājražotāji ir nekonkurētspējīgi  

Ir mājražotāji, kas iepērk mūsu produkciju un pēc tam to pārdod tālāk kā savu, laikrakstam Dienas 

Bizness stāsta gaļas pārstrādes uzņēmuma Forevers valdes priekšsēdētājs Andrejs Ždans. 

http://www.db.lv/zinas/forevers-valdes-priekssedetajs-majrazotaji-ir-nekonkuretspejigi-491559 

 

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/6207
http://laukos.la.lv/aluksnes-putnu-ferma-modernizesies-par-sesiem-miljoniem-eiro
http://llkc.lv/lv/nozares/ekonomika-gramatvediba/bridina-par-lauksaimnieku-apkrapsanas-shemu
http://laukos.la.lv/lauksaimniecibas-nozares-jauno-profesionalu-konkursos-uzvarejusi-jauniesi-no-kandavas-un-smiltenes-tehnikumiem
http://laukos.la.lv/lauksaimniecibas-nozares-jauno-profesionalu-konkursos-uzvarejusi-jauniesi-no-kandavas-un-smiltenes-tehnikumiem
http://www.db.lv/zinas/forevers-valdes-priekssedetajs-majrazotaji-ir-nekonkuretspejigi-491559
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Gaļa visā pasaulē dārgāka   

Āzijā plosoties cūku mērim, Ķīnai jāmeklē citas iespējas, kur iegādāties gaļu. Rezultātā visā pasaulē 

palielinājusies gan cūkgaļas, gan vistas un liellopu gaļas cena. 

http://www.db.lv/zinas/gala-visa-pasaule-dargaka-491447 

 

Noskaidros labākos jaunos profesionāļus lauksaimniecībā  

25. un 26. septembrī LLU mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce” jaunieši no četrām profesionālās 

izglītības iestādēm sacentīsies par medaļām lauksaimniecības nozares jauno profesionāļu meistarības 

konkursos “Lopkopība” un “Augkopība”. 

http://viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/nozaru_konkursi/noz_konkursu_jaunumi/?text_id=40832 

 

VIDEO. Saldus novada saimniecībā aug mākslīgi radīta Latvija brūnaļa 

Saldus novada saimniecībā “Griezes Lejnieki” aug Latvijas brūnā telīte vārdā Lelle – viņa ir īpaša, jo 

radīta mākslīgā ceļā, ziņo raidījums ‘900 sekundes”. Šis eksperiments veikts, lai atjaunotu teju 

izzudušo šķirni – Latvijas brūnā. 

http://laukos.la.lv/video-saldus-novada-saimnieciba-aug-maksligi-radita-latvija-brunala 

 

ZM: Šogad lauksaimniekiem platībmaksājumu avanss būs lielākā apmērā 

Zemkopības ministrija (ZM) informē - lai mazinātu finansiālo grūtību slogu lauksaimniekiem, kurus 

skāra nelabvēlīgi laika apstākļi vasarā, ir pieņemts lēmums izmaksāt vienotā platības maksājuma un 

bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu lielākā apjomā nekā 50 procenti. Attiecīgi vienotais 

platības maksājuma avanss tiks izmaksāts 70%, savukārt bioloģiskās lauksaimniecības avansa 

maksājums tiks izmaksāts 85 procentu apmērā. 

http://www.losp.lv/node/6202 

 

Naukšēnos uzņēmējs dara vīnu no pašaudzētiem arbūziem 

Vīns no arbūziem – tik netipisku dzērienu nolēmuši darīt Latvijas ziemeļos – Naukšēnos. 

Tur šonedēļ novākta arī pašu audzēto arbūzu vēlās šķirnes raža,sestdienas vakarā vēsta LNT Ziņas.  

http://laukos.la.lv/nauksenos-darina-vinu-no-arbuziem 

 

Profesijā – harvestera operators – paliek vien katrs sestais 

Kā labo ziņu Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas izpilddirektors Artūrs Bukonts min to, ka 

mežizstrādes sektorā algas ir kāpušas, taču sliktā ziņa ir tā, ka mainīgajos tirgus apstākļos uzņēmējiem 

samaksāt kredītu par jauno tehniku ir ļoti grūti. 

http://laukos.la.lv/profesija-harvestera-operators-paliek-vien-katrs-sestais 

 

Ziemeļkorejā gaidāma mazākā raža pēdējo piecu gadu laikā, vēsta ziņojums   

Ziemeļkorejā gaidāma mazākā labības raža pēdējo piecu gadu laikā un tas sagādās nopietnus pārtikas 

iztrūkumus aptuveni 40% valsts iedzīvotāju, atsaucoties uz jaunāko Apvienoto Nāciju Organizācijas 

(ANO) ziņojumu, raksta aģentūra "Reuters". 

https://www.delfi.lv/news/arzemes/ziemelkoreja-gaidama-mazaka-raza-pedejo-piecu-gadu-laika-

vesta-zinojums.d?id=51477361 

 

Latvijas iedzīvotāji skaidrā naudā veic 44% maksājumu   

Latvijas iedzīvotāji skaidrā naudā veic 44% maksājumu, liecina Latvijas Bankas publiskotā 

«Maksājumu radara» dati. 

https://www.db.lv/zinas/latvijas-iedzivotaji-skaidra-nauda-veic-44-maksajumu-491482 

 

http://www.db.lv/zinas/gala-visa-pasaule-dargaka-491447
http://viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/nozaru_konkursi/noz_konkursu_jaunumi/?year=2019&text_id=40832
http://viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/nozaru_konkursi/noz_konkursu_jaunumi/?text_id=40832
http://laukos.la.lv/video-saldus-novada-saimnieciba-aug-maksligi-radita-latvija-brunala
http://www.losp.lv/node/6202
http://laukos.la.lv/nauksenos-darina-vinu-no-arbuziem
http://laukos.la.lv/profesija-harvestera-operators-paliek-vien-katrs-sestais
https://www.delfi.lv/temas/ano
https://www.delfi.lv/news/arzemes/ziemelkoreja-gaidama-mazaka-raza-pedejo-piecu-gadu-laika-vesta-zinojums.d?id=51477361
https://www.delfi.lv/news/arzemes/ziemelkoreja-gaidama-mazaka-raza-pedejo-piecu-gadu-laika-vesta-zinojums.d?id=51477361
https://www.db.lv/zinas/latvijas-iedzivotaji-skaidra-nauda-veic-44-maksajumu-491482
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Laiks celt galdā visus labumus: Brīvdabas muzejs aicina uz rudens ražas svētkiem 

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ielūdz uz krāšņajiem un gardajiem Rudens ražas svētkiem 

svētdien, 29. septembrī no 10.00 līdz 16.00. Svētku viesiem būs iespēja iegādāties lauku labumus un 

amatnieku darinājumus bagātīgajā Miķeļa dienas tirgū, izzināt labības kulšanas noslēpumus, izmēģināt 

veiklību senajās spēlēs un nogaršot vilinošo Saberu ķirbju zupu. 

http://praktiski.la.lv/laiks-celt-galda-visus-labumus-brivdabas-muzejs-aicina-uz-rudens-razas-

svetkiem 

 

“Jaunpils pienotava” modernizēsies 

Piena pārstrādes uzņēmums, AS “Jaunpils pienotava” plāno iegādāties tehnoloģisko iekārtu piena 

produktu pildīšanai un aizkausēšanai plēvē. Iepirkuma paredzamā līgumcena ir 60 tūkstoši eiro. 

Visi interesenti iepirkumā savus pieteikumus var iesniegt līdz 23. oktobrim. Projekta īstenošanā plānots 

piesaistīt ES līdzfinansējumu. http://laukos.la.lv/buve-4 

 

“Top Food” modernizēsies par 120 000 eiro 

Kūpinātu un svaigu sieru, kā arī siera uzkodu ražotājs SIA “Top Food” ieguldīs 120 273 eiro siera 

vārīšanas un formēšanas līnijā, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. 

http://laukos.la.lv/top-food-modernizesies-par-120-000-eiro 

 

Uzņēmuma “Smiltenes piens” kapitāldaļas piedāvātas 200 pircējiem 

Piena pārstrādes uzņēmuma AS “Smiltenes piens” kapitāldaļu iegāde piedāvāta ap 200 investoriem, 

savukārt padziļinātu interesi izrādīja apmēram 50 investoru, kas ir daudz, atzina uzņēmumu iegādes un 

apvienošanas darījumu konsultanta “Oaklins M&A Baltics” izpilddirektore Anna Aile. 

http://laukos.la.lv/uznemuma-smiltenes-piens-kapitaldalas-piedavatas-200-pircejiem 

 

 “Cesvaines piens” apgrozījums pērn pieauga par 6,3% 

Piena pārstrādes uzņēmums “Cesvaines piens” pagājušajā gadā strādāja ar 12,233 miljonu eiro 

apgrozījumu, kas ir par 6,3% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa bija 106 075 eiro, 

pretēji zaudējumiem gadu iepriekš, liecina informācija “Firmas.lv”. 

http://laukos.la.lv/cesvaines-piens-apgrozijums-pern-pieauga-par-63 

 

Kazas – līdzās strausiem. Snēpelē būvē Baltijā pirmo gaļas kazu fermu 

Snēpeles pagasta SIA “Nornieki” saimnieki Anda Šīmane un Pēteris Gobzemis vienlaikus nodarbojas 

ar strauskopības, kazkopības, restorānu un viesmīlības biznesu, kā arī pirmie Baltijā būvē industriālo 

gaļas kazu fermu. Intervijā Anda Šīmane un Pēteris Gobzemis stāsta par saimniecības izaugsmi un 

atklāj nākotnes ieceres. 

http://laukos.la.lv/snepele-buve-baltija-pirmo-galas-kazu-fermu 

 

Ieteikums zemniekam. Sausums jāapdrošina pašiem! 

Lauksaimnieciskā ražošana, kas pārsvarā notiek zem klajas debess, ir pakļauta apkārtējās vides 

ietekmei, un šī ietekme diemžēl katru gadu pieaug, radot traucējumus zemnieku finanšu plūsmai un 

apgrūtinot ilgtermiņa plānošanu. 

http://laukos.la.lv/sausums-jaapdrosina-pasiem 

 

Kaļķojamais materiāls augsnes auglībai ziemas kviešos 

Augstu un kvalitatīvu ražu ieguvei lauksaimniecībā svarīga nozīme ir augsnes auglībai. Tās būtiskākais 

rādītājs ir augsnes agroķīmiskās īpašības – augsnes reakcija, organisko vielu daudzums, augiem viegli 

http://praktiski.la.lv/laiks-celt-galda-visus-labumus-brivdabas-muzejs-aicina-uz-rudens-razas-svetkiem
http://praktiski.la.lv/laiks-celt-galda-visus-labumus-brivdabas-muzejs-aicina-uz-rudens-razas-svetkiem
http://laukos.la.lv/buve-4
http://laukos.la.lv/top-food-modernizesies-par-120-000-eiro
http://laukos.la.lv/uznemuma-smiltenes-piens-kapitaldalas-piedavatas-200-pircejiem
http://laukos.la.lv/cesvaines-piens-apgrozijums-pern-pieauga-par-63
http://laukos.la.lv/snepele-buve-baltija-pirmo-galas-kazu-fermu
http://laukos.la.lv/sausums-jaapdrosina-pasiem
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izmantojamās barības vielas, granulometriskais sastāvs. Visi šie rādītāji ir svarīgi ražas veidošanā, un, 

kādam no tiem mainoties, tiek ietekmēta augu augšana. 

http://laukos.la.lv/kalkojamais-materials-augsnes-auglibai-ziemas-kviesos 

 

 

 

 

VAAD aktualitātes: 
 

Pieejams sēklaudzēšanas lauku apskates rezultātu kopsavilkums par 2019. gadu 

http://vaad.gov.lv/sakums/informa 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 

1) Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

No 2019.gada 4.novembra līdz 4.decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai divos investīciju 

atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" un "Atbalsts ieguldījumiem 

pārstrādē". 

Pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" sestās kārtas pieejamais publiskais 

finansējums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 7,5 miljoni eiro, 

bet   lauku saimniecībām 29 miljoni eiro. Pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" astotās 

kārtas pieejamais publiskais finansējums ir   15,7 miljoni eiro. Lasīt vairāk 

 

2)LAD kartē publicē informāciju par nekoptām LIZ platībām  

Lauku atbalsta dienests ir uzsācis ikgadējo lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošanu 

un sākotnējo rezultātu publicēšanu LAD kartē (https://karte.lad.gov.lv). Kartē tiek attēlotas tikai 

tās zemes vienības, kurās pēc LAD rīcībā esošās informācijas LIZ platība nav sakopta 

nepieciešamajā apmērā (jābūt apsaimniekotiem vismaz 70% no LIZ).Gadījumā, ja īpašnieks 

uzskata, ka konkrētā LIZ platība ir sakopta, lūdzam informēt par to dienestu, lai varētu pārvērtēt 

publicēto informāciju. Lasīt vairāk 

 

3) Aicinām novērtēt LAD klientu apkalpošanas speciālistu darbu  

Arī šogad Valsts kanceleja organizē Laba servisa kustību, kuras laikā aicina iedzīvotājus uzslavēt 

un pateikt paldies valsts pārvaldē strādājošajiem klientu apkalpošanas speciālistiem. 

Aicinām iedzīvotājus pievērst uzmanību klientu apkalpošanas kultūrai valsts pārvaldē un novērtēt 

arī Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas speciālistu darbu. To var izdarīt līdz 2019.gada 

12. novembrim, atstājot savu balsi sakipaldies.lv vai izmantojot mobilo lietotni  “Futbols” .  

Valsts kanceleja #LabaServisaKustība iniciatīvu aizsāka 2015.gadā, lai uzlabotu valsts pārvaldes 

iestāžu darbu un attīstītu uz klientu orientētu kultūru. Līdz ar šo kustību ir iedibināta arī “Klientu 

apkalpošanas goda balva”. Katru gadu to pasniedz trīs visatzinīgāk novērtētajiem valsts pārvaldes 

darbiniekiem, kurus noskaidro iedzīvotāju balsojumā. Aicinām apmeklēt dienestu akcijas “Dienas 

bez rindām” laikā 

 

 

http://laukos.la.lv/kalkojamais-materials-augsnes-auglibai-ziemas-kviesos
https://t.co/fEyWv691iy?amp=1
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-finansejums-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-962
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-finansejums-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-962
https://karte.lad.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lad-karte-publice-informaciju-par-nekoptam-liz-platibam-963
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4) Aicinot sabiedrību aktīvāk izmantot valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus 

elektroniski, no 30.septembra līdz 4. oktobrim notiks ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”. 

Visu nedēļu arī Lauku atbalsta dienestā varēs saņemt konsultācijas par dienesta e-pakalpojumiem: 

kādi e-pakalpojumi pieejami, kas nepieciešams, lai pieteiktos dažādiem atbalsta veidiem 

elektroniski. Tiks sniegta informācija, kā var kļūt par dienesta klientu un lietot Elektronisko 

pieteikšanās sistēmu vai mobilo aplikāciju. Plašāk par akciju - “Dienas bez rindām”.  

 

5) Dienests piedalās rudens izstādē Rāmavā.  

Jau pavisam drīz - no 3. oktobra līdz 5.oktobrim notiks izstāde lauksaimniekiem “Lauksaimniecības 

un meža tehnika. Lauku sēta 2019” izstāžu kompleksā Rāmava. Izstādē piedalīsies arī Lauku 

atbalsta dienests. Visu trīs dienu garumā atbildes uz sev aktuālajiem jautājumiem ikviens 

apmeklētājs varēs noskaidrot dienesta informatīvajā stendā, bet 4.okrobrī plkst.11.00 aicinām uz 

informatīvajiem semināriem: “LAD aktualitātes: investīcijas, platību maksājumi un valsts atbalsts” 

un “LAD mobilā aplikācija un citas mūsdienīgas tehnoloģijas – palīgs lauksaimniekiem ikdienas 

darbā”. Tiekamies izstādē! 

 

 

 

 

 

CITAS AKTUALITĀTES: 

 

Žurnāla "Latvijas Lopkopis" septembra numurā lasiet interviju ar kooperatīva "Piena ceļš" jauno 

padomes vadītāju Mārtiņu Neibergu, par Naukšēnu novada " Tiltgaļu" saimniekiem Sandru un Māri 

Bošiem, par skābbarības gatavošanas niansēm, biopiena ražosanu Austrijā, aitu vielmaiņas slimībām 

un putnu dārziem. Plaši un daudzpusīgi ikvienam, kas saimnieko laukos. Anotācija: http://ejuz.lv/22x0 

Abonējiet: https://abone.lv/…/latvijas_preses_…/zurnali/2044/2019_gads/ 

 

 
 

 

https://mana.latvija.lv/dienas-bez-rindam-2019/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fejuz.lv%2F22x0%3Ffbclid%3DIwAR0xsVgoAW-I2FbS3LbvsurCHPWrZesNRy9--_zGLBTFEp7ftJ0eEc8Z3Uk&h=AT3hwxMYKLdRkG7yLUGn8n4l4ylL1oqnhzD67PYml3QK4hDlud9r7j1ihnxJuv_YE4Aln1OjItgRWn0Sb_v0n8sxIonhV72HuHMgbKHGiwr6I24zdS--U0SOCe0LQOD4gkoow5BICDO_q_eq1SRbq3xytYradhZd1qQ5wjSvPlX7t9RXVafd7W6pJEKvHaBXJ75brhmeVD4UIm6GC_rBoFo9kl9mZOeYlsA3CP1Z4IEL4ErL21pqqmi0ocz-NNATDAQPZFiNcst6tRya9r36-W5VfP8XObfcp-k6wRIB_roW8r6vqG02XRVRidJvD_sOBqCLSAHv3kBA0x2Lu9Q1r4rpQcCl8knY1ZNub336PWvaXDoKPVdlqj6p4oOSU32muP6FfxIqVlBuYCo-AcQWcUgQshVnyEoQzpmunRrjbPP4SEAKsh0AxuqrooWDO384H3tC3dAt_Pj9DC9NWLOGykm1ZeIF_kWChj47VZDepPUEPQLfNTcx2_1ghbFvGJdEZWDBVd8WA2PbYNfjcdzj_YXf2tEVD8lQTco0i-8dwULzdyAlDrQRhoWa7H4oXRpNrXVo_skh-8pcTdEHC6vccn31ZJgHk14hqmVXslYdBJKTIS2N-1Ks1Pn2NPKVMZQKew
https://abone.lv/lv/latvijas_preses_izdevumi/zurnali/2044/2019_gads/?fbclid=IwAR0WR1G6tI-et7VPNpV3fM8o2mucewBTL5DJtD9wlbq9cxd13WtC6OGxbpU
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Ikgadējā izstādē “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2019” Rāmavā 

LauksaimnIeki un mežsaimnieki tiksies No 3. līdz 5. oktobrim Izstāžu kompleksā Rāmava notiks 28. 

starptautiskā izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2019”. Izstādi organizē SIA 

A.M.L. sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju un izstādes ģenerālsponsoru banku 

Citadele. Izstādes atklāšana: 3.oktobrī plkst. 11:00, izstādi atklās Latvijas Republikas Zemkopības 

ministrs Kaspars Gerhards. 

http://www.losp.lv/node/6225 

 

 
 

 

Seminārs par jaunākajām tehnoloģijām siltumnīcām, dārziem un laukiem 

http://www.losp.lv/node/6223 

 
 

 

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

 

http://www.losp.lv/node/6225
http://www.losp.lv/node/6223

