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INFOLAPA Nr. 38 

 

LOSP medijos: 

 

 

Dienas bizness, 22.oktobris, Kompromisa atrašanas neiespējamā misija   

Zemes īpašnieku un vides aktīvistu vidū joprojām ir radikālas viedokļu atšķirības un maz kopsaucēju. 

Tas raisa bažas un palielina neskaidrības miglu par nākotnes riskiem un iespējām 

https://www.db.lv/zinas/kompromisa-atrasanas-neiespejama-misija-492422 

 
 

www.laukso.lv Mācīs kā pārdot vietējos produktus 

13. novembrī Zemkopības ministrijā notiks praktiskais seminārs diskusija “Kā izplatīt vietējo pārtiku 

“Bizness-Biznesam” (B2B) tīklā”. Seminārā aicināti piedalīties vietējie pārtikas ražotāji un to 

apvienojošās organizācijas, kā arī vietējās pārtikas izplatītāji, kooperatīvu un citu mazo pārtikas 

produktu ražotāju apvienojošās organizācijas, lai diskutētu par projektā “Baltic Sea Food” rastajiem 

risinājumiem vietējo pārtikas ražotāju atbalstam Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās. 

http://laukos.la.lv/zinasanas?fbclid=IwAR2iKYFIdxVZEaii-SIjnj_rH-

ohZWRyT55sQQJ6A1KKDoh_QhYLEmfO8Eo 

 

Federācija: Latvijas pārtikas uzņēmēju priekšrocība citu ES valstu vidū ir veiklība un 

manevrētspēja 

Latvijas pārtikas uzņēmēju konkurētspējas priekšrocība salīdzinājumā ar ražotājiem citās Eiropas 

Savienības (ES) valstīs ir veiklība un manevrētspēja, sacīja Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas 

(LPUF) padomes priekšsēdētāja Ināra Šure. 

http://laukos.la.lv/federacija-latvijas-partikas-uznemeju-prieksrociba-citu-es-valstu-vidu-ir-veikliba-

un-manevretspeja 

 

Kritēriji nodokļu auditam joprojām ārpus likuma   

Ideja par to, ka nodokļu administrācija auditam pakļaus tikai tos uzņēmumus, kuri pēc vairākiem 

parametriem un analīzes tiek atzīti kā riskanti, turklāt auditējamais tiek informēts par gaidāmo 

pārbaudi, izčākst varas gaiteņos. 

https://www.db.lv/zinas/kriteriji-nodoklu-auditam-joprojam-arpus-likuma-492555 

https://www.db.lv/zinas/kompromisa-atrasanas-neiespejama-misija-492422
http://www.laukso.lv/
http://laukos.la.lv/zinasanas?fbclid=IwAR2iKYFIdxVZEaii-SIjnj_rH-ohZWRyT55sQQJ6A1KKDoh_QhYLEmfO8Eo
http://laukos.la.lv/zinasanas?fbclid=IwAR2iKYFIdxVZEaii-SIjnj_rH-ohZWRyT55sQQJ6A1KKDoh_QhYLEmfO8Eo
http://laukos.la.lv/federacija-latvijas-partikas-uznemeju-prieksrociba-citu-es-valstu-vidu-ir-veikliba-un-manevretspeja
http://laukos.la.lv/federacija-latvijas-partikas-uznemeju-prieksrociba-citu-es-valstu-vidu-ir-veikliba-un-manevretspeja
https://www.db.lv/zinas/kriteriji-nodoklu-auditam-joprojam-arpus-likuma-492555
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Lauksaimniecībā ekonomika konfliktē ar ekoloģiju 

Oktobra sākumā Vācijā, starptautiskajā konferencē “Dialogue Future of 2019” Ķelnē, debatēs ar devīzi 

“Rītdiena pieder mums visiem” 250 dalībnieki no 40 valstīm diskutēja par lauksaimniecības nozares 

problēmām un iespējām. Pasākumā tika definēta galvenā lauksaimniecības nozares dilemma – kā atrast 

līdzsvaru starp vides aizsardzību, pieaugošajiem pārtikas ražošanas apmēriem un augu ražības 

palielināšanu ar ģenētiski modificētiem organismiem un minerālmēsliem. Lai to panāktu, būs 

nepieciešams izrāviens inovācijās, vienlaikus saglabājot dabas resursus. 

http://laukos.la.lv/lauksaimnieciba-ekonomika-konflikte-ar-ekologiju 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Jauno zemnieku kluba aktualitātes: 

 

 
No šī gada 25. līdz 27.oktobrim norisināsies astotais biedrības “Latvijas Jauno Zemnieku klubs” 

rīkotais jauniešu izaugsmes forums “Solis 2019”. Norises vieta šogad izvēlēta Madonas novada 

viesu namā "Naktsvijoles" un kā katru gadu forums ir gatavs uzņemt un pulcēt kopā aptuveni 50 

lauku entuziastus un jauniešus līderus, kas nebaidās doties pretī izaicinājumiem un vēlas iegūt 

jaunu pieredzi, idejas, kontaktus un vienkārši domubiedrus. http://www.losp.lv/node/6242   

 

Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktualitātes: 

Gaļas liellopu audzētāju biedrība aicina 26.novembrī uz semināru Cēsīs (AS "CATA" Parketa 

zāle, Jāņa Poruka iela 8, Cēsis). 

 

Semināra programma 

9.30 – 10.00 Reģistrācija 

10.00 – 11.00 Gaļas liellopu parazīti, to apkarošana.  

Veterinārārste Baiba Grāvere. 

11.00 – 12.30 Gaļas liellopu ēdināšana ziemas periodā.  

Liellopu ēdināšanas speciāliste Ieva Krakopa. 

12.30 – 13.00 Pusdienas. 

13.00 – 14.00 Gaļas liellopu turēšanas labturības prasības.  

Pārtikas un veterinārā dienesta novietņu uzraudzības daļas vadītājas vietniece Rudīte Vārna. 

14.00 – 14.30 Antimikrobiālā rezistence. Veterinārārstu pakalpojumu pieejamību valstī.  

Latvijas Veterinārārstu biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Viduža. 

14.30 – 15.00 Ciltsdarba aktialitātes.  

Latvijas gaļas liellopu audzētāju asociācijas ciltsdarba speciāliste Ieva Freidenfelde. 

http://laukos.la.lv/lauksaimnieciba-ekonomika-konflikte-ar-ekologiju
http://www.losp.lv/node/6242
https://www.facebook.com/GLABnvo/?eid=ARClPNY7hCRlyy_zP0diPtSZ5cVKqQhUaJ36rvwZyZvdrQP9SMh8KprfPo88ffolryVVRU9wjAgK1f7X
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15.00 -15.20 Liellopu apdrošināšana.  

AS BALTA Vecākais Reģiona komercklientu darījumu vadītājs Juris Veidemanis. 

 

Biedriem seminārs bezmaksas, pārējiem 15 EUR.  

Pieteikšanās līdz 22.novembrim zvanot pa tālruni 28628983 vai rakstot nvo.glab@gmail.com. 

Pieteikšanās obligāta. 

Pārraugiem tiks piešķirtas 5 kvalifikācijas stundas. 

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” 

LZF aicina uz mācībām Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, 

dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana 

http://www.losp.lv/node/6267  

 

“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: 

no 28.10.līdz 31.10. pieredzes brauciens uz Lietuvu par ES reģistros iekļautajiem produktiem. 

 

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 

 

Polijas izcelsmes putnu gaļa   

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) konstatējis salmonellas Polijas izcelsmes putnu gaļā, kura 

piegādāta SIA Baltic Restaurants Latvia, kas savukārt nodrošināja ēdināšanas pakalpojumus gan 

Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēm laikā, kad tur tika konstatēti saslimšanas gadījumi ar 

salmonelozi, gan arī tirdzniecības centra Stockmann darbiniekiem. Par konstatēto PVD informēs arī 

Polijas pārtikas apriti uzraugošo dienestu, kā arī ziņos Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā. 

https://www.db.lv/zinas/polijas-izcelsmes-putnu-gala-492288 

 

Bulduru dārzkopības vidusskola – iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un darba tirgū pieprasītas 

profesijas 

Bulduru dārzkopības vidusskola (BDV) ir vienīgā specializētā dārzkopības skola Latvijā ar vairāk 

nekā gadsimtu senām tradīcijām dārzkopībā. Jau 10 gadus skolā tiek attīstītas un pilnveidotas mācību 

programmas arī tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas nozarēs. Te ir vieta, kur pārbaudītas vērtības 

http://www.losp.lv/node/6267
http://www.losp.lv/node/6084
mailto:info@slieka.lv
https://www.db.lv/zinas/polijas-izcelsmes-putnu-gala-492288
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sastopas ar inovācijām.http://www.zm.gov.lv/presei/bulduru-darzkopibas-vidusskola-iespeja-iegut-

kvalitativu-izglitibu-un-?id=10722 

 

Veikalos “Maxima” nopērkami mazpulcēnu izaudzētie burkāni 

Sākot ar šo nedēļu, lielākajos „Maxima Latvija” veikalos pieejami biedrības „Latvijas Mazpulki” bērnu 

un jauniešu izaudzētie krāsainie burkāni. Uzņēmums “Maxima” jau devīto gadu atbalsta “Latvijas 

Mazpulkus”, sniedzot praktisku ieskatu uzņēmējdarbības pamatos. http://laukos.la.lv/veikalos-

maxima-noperkami-mazpulcenu-izaudzetie-krasainie-burkani?fbclid=IwAR0IGrkNeRnU-

03nxbWQky2LbTStR6dNd9bUFUGeFJD9ev6UhcC8HUukVCU 

 

Augļu un ogu pārstrādātājs “Very Berry” šogad ražošanā investējis apmēram 70 000 eiro 

Augļu un ogu pārstrādātājs SIA “Very Berry” šogad investējis apmēram 70 000 eiro ražošanas 

attīstībā, pastāstīja kompānijas valdes priekšsēdētāja Gundega Sauškina. http://laukos.la.lv/auglu-un-

ogu-parstradatajs-very-berry-sogad-razosana-investejis-apmeram-70-000-eiro 

 

Zemnieki nevēlas maksāt selekcionāriem 

Vakar Agroresursu un ekonomikas institūta (AEI) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 

rīkotajā konferencē “Kāda ir selekcijas loma nākotnes lauksaimniecībā” mūsu valsts selekcionāri 

pirmo reizi atskatījās uz agrāko gadu veikumu, noklausījās pieredzējušās un Eiropā pazīstamās 

ekspertes Edītes Lamertes van Buerenas lekciju, vērtēja situāciju nozarē, tomēr pie risinājuma krīzes 

situācijai nenonāca. Iemesls – valsts vienaldzība pret selekcijas nozari, nevēlēšanās sakārtot 

likumdošanu, kā arī lauksaimnieku nevēlēšanās maksāt šķirņu izveidotājiem autoratlīdzības. 

http://laukos.la.lv/zemnieki-nemaksa-selekcionariem 

 

Ogu lasīšanā trūkst darbaspēka. Kāpēc nav iespējams šo procesu automatizēt? 

Modernās tehnoloģijas nevar pilnībā aizvietot darbaspēka trūkumu ogu lasīšanā, aģentūrai LETA 

atzina Latvijas Augļkopju asociācijas pārstāve un ogu pārstrādātāja “Very Berry” valdes priekšsēdētāja 

Gundega Sauškina. http://laukos.la.lv/ogu-lasisana-truksta-darbaspeka-kapec-nav-iespejams-so-

procesu-automatizet 

 

Izlauzties dziļākos ūdeņos. Latviešu “piena ceļš” uz igauņu “SCE E-Piim” 

Pirms pusotra mēneša parādījās ziņa, ka Latvijas piena ražotāju kooperatīva Piena ceļš un Igaunijas 

piensaimnieku kooperatīva E-piim biedri vienbalsīgi lēmuši par kopīga kooperatīva E-Piim Societas 

Cooperativa Europaea Limited (SCE E-piim) izveidi pēc ES standartiem, kas būšot pirmais šāda veida 

kooperatīvs jaunajās ES dalībvalstīs. Jaunā kooperatīva uzdevums būšot kopīgas piena savākšanas 

sistēmas izveide, efektīva piena pārstrāde un gatavās produkcijas eksports uz pasaules tirgiem, kas 

ļautu palielināt piena iepirkuma cenu līdz ES vidējai. Igaunijas kooperatīvs E-piim ir sagatavojis 

jaunas piena pārstrādes rūpnīcas projektu ar jaudu 1000 tonnu dienā. Būvniecības finansēšanai ir 

pieejami līdzekļi no Eiropas Investīciju bankas, vairākām Eiropas komercbankām, kā arī ES fondiem. 

Viens no rūpnīcas investoriem ir Nīderlandē bāzētais uzņēmums Interfood B.V., kas ir viens no pasaulē 

lielākajiem industriālo piena produktu tirgotājiem. http://laukos.la.lv/pa-piena-celu-uz-sce-e-piim 

 

LLU uzsāk jaunu apmācības programmu kokapstrādes nozarē 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) uzsāk jaunu apmācību projektu kokapstrādes nozarē, 

kurā, izmantojot darba vidē balstītu mācību pieeju, nozarē strādājošie iegūs jaunas zināšanas, 

prasmes un kompetences, pastāstīja LLU komunikācijas vadītāja Lana Janmere. 

http://laukos.la.lv/llu-uzsak-jaunu-apmacibas-programmu-kokapstrades-nozare-2 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/bulduru-darzkopibas-vidusskola-iespeja-iegut-kvalitativu-izglitibu-un-?id=10722
http://www.zm.gov.lv/presei/bulduru-darzkopibas-vidusskola-iespeja-iegut-kvalitativu-izglitibu-un-?id=10722
http://laukos.la.lv/veikalos-maxima-noperkami-mazpulcenu-izaudzetie-krasainie-burkani?fbclid=IwAR0IGrkNeRnU-03nxbWQky2LbTStR6dNd9bUFUGeFJD9ev6UhcC8HUukVCU
http://laukos.la.lv/veikalos-maxima-noperkami-mazpulcenu-izaudzetie-krasainie-burkani?fbclid=IwAR0IGrkNeRnU-03nxbWQky2LbTStR6dNd9bUFUGeFJD9ev6UhcC8HUukVCU
http://laukos.la.lv/veikalos-maxima-noperkami-mazpulcenu-izaudzetie-krasainie-burkani?fbclid=IwAR0IGrkNeRnU-03nxbWQky2LbTStR6dNd9bUFUGeFJD9ev6UhcC8HUukVCU
http://laukos.la.lv/auglu-un-ogu-parstradatajs-very-berry-sogad-razosana-investejis-apmeram-70-000-eiro
http://laukos.la.lv/auglu-un-ogu-parstradatajs-very-berry-sogad-razosana-investejis-apmeram-70-000-eiro
http://laukos.la.lv/zemnieki-nemaksa-selekcionariem
http://laukos.la.lv/ogu-lasisana-truksta-darbaspeka-kapec-nav-iespejams-so-procesu-automatizet
http://laukos.la.lv/ogu-lasisana-truksta-darbaspeka-kapec-nav-iespejams-so-procesu-automatizet
http://laukos.la.lv/pa-piena-celu-uz-sce-e-piim
http://laukos.la.lv/llu-uzsak-jaunu-apmacibas-programmu-kokapstrades-nozare-2
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Asociācija: Latvijas zivrūpnieku finanšu rādītāji šogad būs labāki nekā pērn 

Latvijas zivrūpnieku kopējie finanšu rādītāji šogad būs uzlabojušies salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu, aģentūrai LETA sacīja Latvijas Zivrūpnieku savienības prezidents, Saeimas deputāts Didzis 

Šmits, pagaidām atturoties nosaukt precīzus skaitļus. http://laukos.la.lv/asociacija-latvijas-

zivrupnieku-finansu-raditaji-sogad-bus-labaki-neka-pern 

 

 Dabas muzejā atklāj ķirbju izstādi  

 Dabas muzejs atklāj ikgadējo ķirbju izstādi, kurā audzētāji demonstrēs savu šā gada ražu. Līdz 

svētdienai būs apskatāmas gan iecienītas un gadu laikā pārbaudītas vērtības, gan jaunas šķirnes. No 

dažādu toņu dzelteniem, oranžiem, zaļiem līdz pat raibiem, lāsumainiem un svītrainiem ķirbjiem. 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/dabas-muzeja-atklaj-kirbju-izstadi.a297083/ 

 

Ikgadējos pārskatus par veiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem aicinām 

iesniegt elektroniski 

Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem līdz š.g. 1.11 jāiesniedz ikgadējie 

pārskati par 2018.g. veiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Pārskatus aicinām 

iesniegt elektroniski: https://em.gov.lv/lv/jaunumi/259 

 
 

 

 

 

CITAS AKTUALITĀTES: 

 

 

Oktobra "Latvijas Lopkopis" jau ceļā pie lasītājiem. Lasiet tajā rakstu, vai mazajām un vidējām 

lopkopības saimniecībām Latvijā ir iespējas tikt pie ES līdzfinansētām investīcijām. Kāda ir 

Jaunzēlandes piensaimniecību ekonomika un, kā saimnieko piena un gaļas saimniecībās Ungārijā. 

Par staicelieša Jāņa Lapsiņa pieredzi zosu audzēšanā. Par @GLABnvo rīkotajā pieredzes braucienā 

Kurzemē, saimniecībās SIA "Rukši" un SIA "Limakom", redzēto. Kāda ir ganīšanas ietekme uz 

emisijām, kā izaudzēt vaislas teļu, kas izraisa abrotus aitām un vēl daudz lietderīgas informācijas. 

Abonējiet žurnālu nākamajam gadam: 

http://laukos.la.lv/asociacija-latvijas-zivrupnieku-finansu-raditaji-sogad-bus-labaki-neka-pern
http://laukos.la.lv/asociacija-latvijas-zivrupnieku-finansu-raditaji-sogad-bus-labaki-neka-pern
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/dabas-muzeja-atklaj-kirbju-izstadi.a297083/
https://t.co/UcR9MJQx29?amp=1
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https://abone.lv/…/latvijas_preses_i…/zurnali/2044/2020_gads 

 

 
 

 

 

 

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

 

https://abone.lv/…/latvijas_preses_i…/zurnali/2044/2020_gads

