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INFOLAPA Nr. 26 

 

LOSP medijos: 

 

Diena.lv.   Gerhards: dažās jomās jau esam pasaules līmeņa spēlētāji  

Vai kooperācija sekmētu lauksaimnieku biznesa paplašināšanu?  

Edgars Treibergs Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs  

Vairāk vai mazāk veiksmīga lauksaimnieku kooperācija jau šobrīd notiek – graudkopībā, 

piensaimniecībā. Diemžēl pagaidām dažādu iemeslu dēļ tā pieklibo bioloģiskajā lauksaimniecībā un 

gaļas lopkopībā. Zinot, ka lielajos tirgos, tostarp lielo piegāžu ķēžu īpašniekiem, viens no būtiskiem 

kritērijiem ir ražotāja spēja piedāvāt ievērojama apjoma produkciju, nenoliedzami kooperācija starp 

Baltijas valstu lauksaimniekiem būtu atbalstāma, jo tas ļautu mums veiksmīgāk konkurēt lielajās 

piegāžu ķēdēs, kur katrs atsevišķi mazo apjomu dēļ neesam tik interesanti. Skaidrs, ka Baltijas tirgū 

savstarpēji šobrīd konkurējam, taču lielajos eksporta tirgos mēs varētu apvienot spēkus un iet ar kopīgu, 

daudz pievilcīgāku piedāvājumu. Tā tiešām ir apsveicama iniciatīva. Skatoties pasaules mērogā, 

graudkopībā pēc eksporta apjomiem esam starp 20 pasaules kviešu eksportētājvalstīm. Tādai relatīvi 

mazai valstij ar tik nelielu lauksaimniecībā nodarbināto skaitu tie ir ļoti labi rezultāti, uzsver 

zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.  

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/gerhards-dazas-jomas-jau-esam-pasaules-limena-speletaji-

14224121  

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība (LPCS) aktualitātes: 

Latvijā labākos piena produktus paziņos izstādē “Riga Food 2019”!  

Kooperatīvā sabiedrība Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība (LPCS) sadarbībā ar 

Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT 1 organizē Latvijā ražoto augstas kvalitātes piena 

produktu konkursu, kura uzvarētāji tiks apbalvoti 4. septembrī starptautiskajā pārtikas izstādē 

“Riga Food 2019” Ķīpsalā. 

http://www.losp.lv/node/6089  

 

Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība: 

Lauku dienas kartupeļu audzētājiem:  

7.augustā pl.10.00 Ādažu ‘’Birzniekos’’ (meristēmu laboratorijā) AGRICO kompānijas pārstāvis 

Latvijā ZS ‘’Kalnāres’’ rīko kartupeļu lauka diena. Informācija pa t. 29131512 

9.augustā pl.10.00 Valkas novada Kārķos integrētajiem kartupeļu audzētājiem. Informācija pa t. 

26312666 

15.augustā pl. 10.00 Alojas novada Urgā bioloģiskajiem kartupeļu audzētājiem (Europlant galda 

un visas cietes šķirnes). Informācija pa t.26312666 

16.augustā pl.12.00 Varakļānu novada ‘’Liepniekos’’ bioloģiskajiem kartupeļu audzētājiem (galda 

un cietes šķirnes). Informācija pa t. 26312666 

Sīkāka informācija http://www.kartupeli.lv/lv/aktualitaates-3798 

  

 

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/gerhards-dazas-jomas-jau-esam-pasaules-limena-speletaji-14224121
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/gerhards-dazas-jomas-jau-esam-pasaules-limena-speletaji-14224121
http://www.losp.lv/node/6089
http://www.losp.lv/node/21
http://www.kartupeli.lv/lv/aktualitaates-3798
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Biedrība "Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija"aktualitātes: 

Zinātniskā konference un briežu buļļu snieguma un ģenētiskās vērtēšanas pasākums 5.-9. 

augustā. Aicinām piedalīties 12. starptautiskajā briežu vērtēšanas pasākumā un zinātniskajā 

konferencē briežaudzēšanā, kas norisināsies Siguldas novada, Mores pagastā šī gada augustā. 

http://www.losp.lv/node/6088 

 
 

“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: 

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 

 

 
 

 

Biedrības "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija"  aktualitātes: 

 

Nākotnes zvaigzne 2019. Holšteinas šķirnes dzīvnieku izstāde (link: http://www.losp.lv/node/6085) 

losp.lv/node/6085 

 

http://www.losp.lv/node/125
http://www.losp.lv/node/6088
http://www.losp.lv/node/6084
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://t.co/yFw0lUwWxI?amp=1
https://t.co/yFw0lUwWxI?amp=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
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Latvijas Kazkopības biedrības aktualitātes: 

Latvijas kazkopības biedrība organizē starptautisku  pasākumu "Kazu dienas 2019"! 

Pasākums notiks no 23. augusta līdz 25. augustam. 

Šīs gada aktuālā kazu šķirne, ko vēlamies popularizēt ir Būru šķirnes kaza. 

http://www.losp.lv/node/6081  

 

 

http://www.losp.lv/node/6081


 

 Infolapa_26_2.08.2019.                                                                                               www.losp.lv  

 

 
 

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: 

 

ZM atkārtoti aicinās EK pārskatīt Ukrainas olu importa nosacījumus 

Zemkopības ministrija (ZM) tuvākajās dienās sūtīs Eiropas Komisijai (EK) vēstuli ar atkārtotu 

aicinājumu pārskatīt Ukrainas olu produktu ražotāju atbilstību nekaitīguma prasībām un apturēt 

ukraiņu olu importu Eiropas Savienības (ES) valstīs. Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts 

teica, ka šī būs jau otrā vēstule, kurā ZM informēs EK par atklātajiem pārkāpumiem no Ukrainas 

importētajos olu produktos – pirmo vēstuli EK saņēma pirms aptuveni pusotra mēneša. EK kārtība 

paredz, ka, konstatējot salmonellas gadījumus, dalībvalstīm par to ir jāinformē EK. 

http://laukos.la.lv/zm-atkartoti-aicinas-ek-parskatit-ukrainas-olu-importa-nosacijumus 

 

 

mailto:info@slieka.lv
http://laukos.la.lv/zm-atkartoti-aicinas-ek-parskatit-ukrainas-olu-importa-nosacijumus
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Nestrādājoši jaunieši var pieteikties bezmaksas mācībām 40 profesijās, tajā skaitā 

lauksaimniecībā dārzkopībā un mežsaimniecībā 

 
 

 http://www.losp.lv/node/6087 

 

Neretnieks ar zirgu Moon Ray Rīgā uzvar PK posma Grand Prix maršrutā  

Latvijas vadošais konkūrists Kristaps Neretnieks ar zirgu Moon Ray svētdien Rīgā sporta centrā Kleisti 

izcīnīja uzvaru Pasaules kausa (PK) Centrāleiropas zonas posma jāšanas sportā šķēršļu pārvarēšanā 

prestižākajā Grand Prix maršrutā.  

https://www.diena.lv/raksts/sports/citi/neretnieks-ar-zirgu-moon-ray-riga-uzvar-pk-posma-_grand-

prix_-marsruta-14223911?fbclid=IwAR06TueXeNsmf6DTGqrudLC0NXzjH-

PywGIqU1VWgHuIaGtdx0C3D7DFfqI 

 

Investīcijas lauksaimniecībā: pieaug vēlme ieguldīt ilgtspējīgā attīstībā 

Jaunas investīcijas fermu būvniecībā, ieguldījumi angāru celtniecībā, specializētas tehnikas iegāde ir 

tikai daļa no investīcijām, kuras izvēlas veikt lauksaimnieki Latvijā. Šo un vēl citu mērķu sasniegšanai 

Swedbank 2019. gada sešos mēnešos 560 lauksaimniecības uzņēmumiem piešķīrusi finansējumu 

vairāk nekā 47 miljonu eiro apmērā. 

https://businessnetwork.lv/ievads/finanses/investicijas-lauksaimnieciba-

52916?utm_source=db&utm_medium=widget&utm_content=investicijas-lauksaimnieciba-52916 

 

Rīgā ražas novākšanas laikā vairākās centra ielās atļauj kravas auto satiksmi  

No šodienas līdz 1.oktobrim būs atļauta kravas automašīnu kustību vairākās Rīgas centra ielās, kur tas 

ikdienā ir liegts, lai nodrošinātu iespēju nogādāt novākto graudaugu un rapšu ražu uz Rīgas ostu, 

informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā.  

https://www.diena.lv/raksts/latvija/riga/riga-razas-novaksanas-laika-vairakas-centra-ielas-atlauj-

kravas-auto-satiksmi-14223924 

 

Lauksaimniecības kultūru sējumiem pērn izlietoti par 1,9% mazāk minerālmēslu 

Pagājušajā gadā, pārrēķinot 100% augu barības elementos, lauksaimniecības kultūru sējumiem 

izlietotas 131 000 tonnu minerālmēslu, kas ir par 1,9% mazāk nekā 2017.gadā, liecina Centrālās 

statistikas pārvaldes (CSP) statistisko datu krājumā “Latvijas lauksaimniecība” apkopotie dati. 

http://laukos.la.lv/lauksaimniecibas-kulturu-sejumiem-pern-izlietoti-par-19-mazak-mineralmeslu 

 

http://www.losp.lv/node/6087?fbclid=IwAR08suiCtqZxyFtdkyH8Lvq_nzxIMh6F91g2DI-86jPfgiZCsNPtMq-V_xg
https://www.diena.lv/raksts/sports/citi/neretnieks-ar-zirgu-moon-ray-riga-uzvar-pk-posma-_grand-prix_-marsruta-14223911?fbclid=IwAR06TueXeNsmf6DTGqrudLC0NXzjH-PywGIqU1VWgHuIaGtdx0C3D7DFfqI
https://www.diena.lv/raksts/sports/citi/neretnieks-ar-zirgu-moon-ray-riga-uzvar-pk-posma-_grand-prix_-marsruta-14223911?fbclid=IwAR06TueXeNsmf6DTGqrudLC0NXzjH-PywGIqU1VWgHuIaGtdx0C3D7DFfqI
https://www.diena.lv/raksts/sports/citi/neretnieks-ar-zirgu-moon-ray-riga-uzvar-pk-posma-_grand-prix_-marsruta-14223911?fbclid=IwAR06TueXeNsmf6DTGqrudLC0NXzjH-PywGIqU1VWgHuIaGtdx0C3D7DFfqI
https://businessnetwork.lv/ievads/finanses/investicijas-lauksaimnieciba-52916?utm_source=db&utm_medium=widget&utm_content=investicijas-lauksaimnieciba-52916
https://businessnetwork.lv/ievads/finanses/investicijas-lauksaimnieciba-52916?utm_source=db&utm_medium=widget&utm_content=investicijas-lauksaimnieciba-52916
https://www.diena.lv/raksts/latvija/riga/riga-razas-novaksanas-laika-vairakas-centra-ielas-atlauj-kravas-auto-satiksmi-14223924
https://www.diena.lv/raksts/latvija/riga/riga-razas-novaksanas-laika-vairakas-centra-ielas-atlauj-kravas-auto-satiksmi-14223924
http://laukos.la.lv/lauksaimniecibas-kulturu-sejumiem-pern-izlietoti-par-19-mazak-mineralmeslu
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Lauksaimnieki atbrīvoti no autoceļa lietošanas nodevas (vinjetes) maksāšanas 

2017.gada 26. jūnijā, Ministru kabinets apstiprināja autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas (vinjetes), 

iekasēšanas un administrēšanas kārtību, kas nosaka, ka autoceļu lietošanas nodevas maksātājs – 

autoceļu lietošanas nodevas atbrīvojuma saņēmējs, pirms autoceļa lietošanas uzsākšanas laika saņem 

atbrīvojumu no nodevas par laika posmu no 10. jūlija līdz 30. septembrim.  Atbrīvojumu var saņemt, 

izmantojot CSDD nodrošināto e-pakalpojumu, norādot konkrēto transportlīdzekli un datumu, kad 

izmanto atbrīvojumu. Kārtība stājās spēkā no  2018.gada 1. jūlija. 

http://www.losp.lv/node/6106 

 

“Balticovo” plāno iepirkt 100 000 tonnu vietējo graudu 

Olu un olu produktu ražošanas uzņēmums AS “Balticovo” sācis graudu iepirkšanu un iegādājies 

pirmos 10 000 tonnu barības izejvielu vistu barībai, informēja uzņēmuma pārstāvji.  “Balticovo” Iecavā 

un Bēnē iepērk ziemājus – kviešus un miežus, kā arī rapsi. Savukārt kopumā šajā sezonā no Latvijas 

lauksaimniekiem uzņēmums iepirks līdz pat 100 000 tonnu graudu. 

http://laukos.la.lv/balticovo-plano-iepirkt-100-000-tonnu-vietejo-graudu 

 

Monopola viešņa - biškope Ilze Grava Niķe 

Vinnijs Pūks cēlās kājās un sacīja: — Vienīgais iemesls vākt medu ir, lai es to apēdu... 

Kāds iemesls ir cilvēkiem no bitīšu sarūpētās dāvanas? Mūsu šī vakara viešņai tam ir atbilde. 2019. 

gada garšīgākā medus saimniece – biškope Ilze Grava Niķe. 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/monopols/monopola-viesna-biskope-ilze-grava-nike.a120039/ 

 

Bumbieres, plūmes, ķirši, upenes un jāņogas stipri cietušas salnās  

Pavasara salnas, sausums un krusa nodarīja lielus postījumus daļai Latvijas augļu un ogu ražas, 

pastāstīja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) dārzkopības eksperts Māris Narvils. 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/bumbieres-plumes-kirsi-upenes-un-janogas-stipri-

cietusas-salnas.a327276/?fbclid=IwAR1md4gR2UNo4uxmCJNHaMHUBRV2zm3tnyLm-

IodHntdXM_i_wART-CrrWw 

 

Ko var mācīties no ogu saimniecībām Talsu pusē 

Valda Laugale, Dārzkopības institūta vadošā pētniece 

Par to, ka latvieši var un spēj izveidot labas ogu audzēšanas saimniecības, kur arī citiem ir vērts 

aizbraukt paskatīties un kaut ko iegūt, pārliecinājāmies LAAS organizētajā mācību braucienā pa 

Kurzemes pusi. Brauciena laikā Talsu novadā apmeklējām trīs ogu saimniecības, kur katrā nodarbojas 

ar kaut ko savu un katrā varēja smelties idejas un iedvesmu. 

http://laukos.la.lv/ko-var-macities-no-ogu-saimniecibam-talsu-puse 

 

“Food Union” pērn sasniedz rekordlielu apgrozījumu un peļņu 

Starptautiskā piena produktu un saldējuma ražošanas grupa “Food Union”, kurai Eiropā ir ražotnes 

astoņās valstīs, 2018. gadā Latvijas tirgū ir uzrādījusi rezultātus ar uzviju, informē uzņēmuma vadība.  

Kā liecina grupas auditētie dati, pērn piena un saldējuma segmentā koncerns Latvijā strādājis ar 

summāro apgrozījumu 121,5 miljonu eiro apmērā, kas ir par 4,8% vairāk nekā 2017. gadā. To veido 

konsolidētais uzņēmuma AS “Rīgas piena kombināts” un tās meitas sabiedrības AS “Valmieras piens” 

2018. gada apgrozījums 88,7 miljoni eiro, SIA “Rīgas piensaimnieks” apgrozījums – 32,8 miljoni eiro. 

http://laukos.la.lv/food-union-pern-sasniedz-rekordlielu-apgrozijumu-un-pelnu 

 

 

http://www.losp.lv/node/6106
http://laukos.la.lv/balticovo-plano-iepirkt-100-000-tonnu-vietejo-graudu
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/monopols/monopola-viesna-biskope-ilze-grava-nike.a120039/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/bumbieres-plumes-kirsi-upenes-un-janogas-stipri-cietusas-salnas.a327276/?fbclid=IwAR1md4gR2UNo4uxmCJNHaMHUBRV2zm3tnyLm-IodHntdXM_i_wART-CrrWw
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/bumbieres-plumes-kirsi-upenes-un-janogas-stipri-cietusas-salnas.a327276/?fbclid=IwAR1md4gR2UNo4uxmCJNHaMHUBRV2zm3tnyLm-IodHntdXM_i_wART-CrrWw
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/bumbieres-plumes-kirsi-upenes-un-janogas-stipri-cietusas-salnas.a327276/?fbclid=IwAR1md4gR2UNo4uxmCJNHaMHUBRV2zm3tnyLm-IodHntdXM_i_wART-CrrWw
http://laukos.la.lv/ko-var-macities-no-ogu-saimniecibam-talsu-puse
http://laukos.la.lv/food-union-pern-sasniedz-rekordlielu-apgrozijumu-un-pelnu
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Igaunijā piena iepirkuma cena jūnijā bijusi par 2,8% lielāka nekā pirms gada 

Piena iepirkuma cena Igaunijā jūnijā bijusi par 2,8% lielāka nekā pagājušā gada sestajā mēnesī, liecina 

Igaunijas Statistikas departamenta publiskotie dati. 

http://laukos.la.lv/igaunija-piena-iepirkuma-cena-junija-bijusi-par-28-lielaka-neka-pirms-gada 

 

Govs piens dažādās variācijās.  

Tirgotājiem, tirdzniecības vietām, kā arī patērētājiem ES Regulā Nr. 1308/2013 ir noteikts, kādi ir 

piena veidi, ar ko tie atšķiras, kā tos atpazīt. Par dzeramo pienu uzskata šādus produktus:  

1. Svaigpiens - piens, kas nav karsēts temperatūrā, kura pārsniedz 40 °C, vai pakļauts apstrādei ar 

ekvivalentu iedarbību;  

2. Pilnpiens - termiski apstrādāts piens, kas attiecībā uz tauku saturu atbilst vienai no šādām 

prasībām: standartizēts pilnpiens: piens, kura tauku saturs ir vismaz 3,50 %, tomēr dalībvalstis var 

paredzēt pilnpiena papildkategoriju ar tauku saturu 4,00 % vai vairāk); nestandartizēts pilnpiens: 

piens ar tādu tauku saturu, kas saglabāts nemainīgs kopš slaukšanas, nepievienojot, nesamazinot 

piena taukus, nesajaucot to ar tādu pienu, kuram izmainīts dabiskais tauku saturs. Tomēr tauku 

saturam jābūt vismaz 3,50 %; 

3. Piens ar samazinātu tauku saturu: termiski apstrādāts piens, kura tauku saturs ir samazināts vismaz 

līdz 1,50 %, bet nepārsniedz 1,80 %; 

4. Vājpiens: termiski apstrādāts piens, kura tauku saturs ir samazināts un nepārsniedz 0,50 %. 

LLKC informācija  

 

Latvijā lauku saimniecību vidējais lielums astoņu gadu laikā pieaudzis par 29% 

Vidējais lauku saimniecību lielums Latvijā pagājušā gada beigās 38,2 hektāri, kas ir par 8,7 hektāriem 

jeb 29% vairāk nekā 2010.gadā, liecina informācija Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) statistisko 

datu krājumā “Latvijas lauksaimniecība”. 

http://laukos.la.lv/latvija-lauku-saimniecibu-videjais-lielums-astonu-gadu-laika-pieaudzis-par-29 

 

Veidos datubāzi medus izcelsmes noteikšanai 

Lai noteiktu standartus, pēc kuriem varēs precīzi izsekot medus izcelsmes vietai, šogad Latvijā tiks 

veikts zinātnisks pētījums. Patlaban tirdzniecībā pieejams ļoti plašs medus klāsts, tomēr daudzos 

gadījumos nav precīzi zināma tā izcelsmes vieta – lai gan uz etiķetes norādīts, ka tas ražots EU, tostarp 

arī Latvijā, patiesībā burkā iefasēts medus no trešajām valstīm, piemēram, Ukrainas vai Ķīnas. 

http://laukos.la.lv/petijums 

 

LLKC: Ražas prognoze šobrīd ir laba 

Patlaban visā Latvijā kuļ graudus un rapsi, savukārt ražas prognoze ir laba, informē Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centra (LLKC) pārstāvji.  Šonedēļ visā valsts teritorijā ir aktīvākais laiks 

ziemas kviešu un ziemas rapša kulšanai. LLKC Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis norāda, 

ka nedēļas beigās tiks novākti arī pirmie rudzu lauki.  

http://laukos.la.lv/llkc-razas-prognoze-sobrid-ir-laba 

Mācās sadzirdēt zemi 

Bioloģiskās zemnieku saimniecības “Atvases” laukus saimnieks Andris Mangulis pirmo reizi pļāvis 

pirms desmit gadiem, atkarojot platības no suņuburkšķu audzēm. Šo gadu gaitā Daugmales pagasta 

Atvases kļuvušas par vienu no redzamākajām bioloģiskajām saimniecībām Latvijā – tā ir atvērta tiem, 

kas vēlas redzēt, kas īsti slēpjas aiz vārdu salikuma «bioloģiskā lauksaimniecība», šeit notiek semināri 

un praktiskās nodarbības, tiek izmēģinātas Latvijai jaunas kultūras un notiek ravēšanas robota testi. 

http://laukos.la.lv/igaunija-piena-iepirkuma-cena-junija-bijusi-par-28-lielaka-neka-pirms-gada
http://laukos.la.lv/latvija-lauku-saimniecibu-videjais-lielums-astonu-gadu-laika-pieaudzis-par-29
http://laukos.la.lv/petijums
http://laukos.la.lv/llkc-razas-prognoze-sobrid-ir-laba
http://www.lbla.lv/macas-sadzirdet-zemi
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http://www.lbla.lv/macas-sadzirdet-zemi?fbclid=IwAR3Y1iulld-

u8bVl5t251HhLvnnh3RI5kzTMjlAPJsPlzU_IDnQCeVeLxfI 

 

Rucavas novada deputāti lūgs valdību novadā izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā 

Šonedēļ Rucavas novada domes deputāti ārkārtas domes sēdē nolēma lūgt Ministru kabinetu izsludināt 

ārkārtējo situāciju Rucavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, liecina ārkārtas domes sēdes 

lēmums. Domes sēdē izskatīja zemnieku un zemnieku saimniecību "Timbras" un "Lendumi" 

iesniegumu, kurā norādīts, ka maijā, jūnijā un jūlijā Rucavas novada teritorijā nokrišņu daudzums bijis 

nepietiekams augu normālai veģetācijai, kā arī attīstības un augšanas nodrošināšanai. 

https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/rucavas-novada-deputati-lugs-valdibu-novada-izsludinat-

arkartejo-situaciju-lauksaimnieciba.d?id=51333261 

 

 

 

 

LAD AKTUALITĀTES: 

 

Kalendārs 

• 13. Augusts  

Beidzas pieteikšanās "Valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2019.gadā"  

• 15. Augusts  

Sākas pieteikšanās dalībai programmā "Piens un augļi skolai"  

• 20. Augusts  

Sākas pieteikšanās pasākumam "Inovācija"  

 

 

 

 

 

VAAD AKTUALITĀTES: 

 

Kraupis šogad bumbieriem novērots nedaudz biežāk kā pērn 

Kraupis šogad bumbieriem novērots nedaudz biežāk kā pērn, liecina Valsts augu aizsardzības dienesta 

(VAAD) monitoringa dati. Dienestā informēja, ka bumbieru kraupja izplatība šogad augļu dārzos veido 

20%. 

http://laukos.la.lv/kraupis-sogad-bumbieriem-noverots-nedaudz-biezak-ka-pern 

 

Fitosanitārā sertifikāta saņemšana eksportam vai reeksportam  

Lai uzņēmēji augus un augu produktus vestu uz trešajām valstīm ārpus ES, nepieciešams fitosanitārais 

sertifikāts - dokuments, kas apliecina, ka eksportam sagatavotā krava atbilst saņēmējvalsts prasībām. 

Jāatceras, ka katrā valstī var būt atšķirīgas prasības. Kravā nedrīkst būt saņēmējvalstī noteiktie 

karantīnas organismi - nezāles, kukaiņi, vīrusi. Valsts augu aizsardzības dienests veic pārbaudi, analizē 

paņemto paraugu un izsniedz fitosanitāro sertifikātu.  

 

Avoti, drenāža un sniegs. Kā uzlabot ūdens režīmu sējumu platībās 

Aizvadītie divi gadi lauksaimniecībā ir rosinājuši krietni lielas pārdomas ne tikai par audzēšanas risku 

paaugstināšanos, bet arī par augu audzēšanā tik ļoti nepieciešamajiem ūdens resursiem. 2017. gads 

parādīja, ka liela daļa mūsu lauku netika galā ar to ūdens daudzumu, kas nolija pār Latviju (810 mm) 

http://www.lbla.lv/macas-sadzirdet-zemi?fbclid=IwAR3Y1iulld-u8bVl5t251HhLvnnh3RI5kzTMjlAPJsPlzU_IDnQCeVeLxfI
http://www.lbla.lv/macas-sadzirdet-zemi?fbclid=IwAR3Y1iulld-u8bVl5t251HhLvnnh3RI5kzTMjlAPJsPlzU_IDnQCeVeLxfI
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/rucavas-novada-deputati-lugs-valdibu-novada-izsludinat-arkartejo-situaciju-lauksaimnieciba.d?id=51333261
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/rucavas-novada-deputati-lugs-valdibu-novada-izsludinat-arkartejo-situaciju-lauksaimnieciba.d?id=51333261
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/mezsaimnieciba-169
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/piens-un-augli-skolai-289
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/inovacija-273
http://laukos.la.lv/kraupis-sogad-bumbieriem-noverots-nedaudz-biezak-ka-pern
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un īpaši Latgalē. Ieilgušais slapjums lielā mērā izvilka sauso 2018. gadu, it īpaši daudzgadīgās augļu 

un ogu kultūras, toties viengadīgās kultūras cieta ievērojami vairāk. 

http://laukos.la.lv/udens-resursi-klimata-parmainu-prieksvakara 

 

Lauksaimniekiem par glifosāta lietošanu 

Valsts augu aizsardzības dienests, kā katru gadu ražas novākšanas laikā, atgādina lauksaimniekiem 

glifosātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas prasības. 

http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/8277 

 

 

 

Citas aktualitātes: 

 

Lauku diena integrētajiem kartupeļu audzētājiem! Valkas novada Kārķu tautas namā, 

2019.gada 9.augustā http://www.losp.lv/node/6107 

 
 

 

 
 

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

http://laukos.la.lv/udens-resursi-klimata-parmainu-prieksvakara
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/8277
http://www.losp.lv/node/6107?fbclid=IwAR3kwDMTWd_wdvLBz1IsId0_wQr6cGUm3ryI_AhRZ4rirF_-KiLG0Gx0nQc

