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INFOLAPA Nr. 27 

 

LOSP medijos: 

 

LOSP: Par Valsts kontroles ziņojumu apsveram vēršanos Eiropas Revīzijas palātā  
Valsts kontrole sagatavojusi kritisku ziņojumu par Zemkopības ministrijas īstenoto sadarbības praksi 

ar lauksaimniecības un mežu nozares nevalstiskajām organizācijām. Lēmumi attiecībā uz valsts 

budžetu un Eiropas Savienības finansējuma sadali – virs desmit miljoniem eiro gadā – tiek pieņemti 

pēc konsultācijām ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP), Zemnieku saeimu un 

vēl virkni biedrību. Ziņojumā teikts, ka nevalstisko organizāciju iesaistes principi nozares politikas 

veidošanā neliecina par demokrātiju, tā vietā radot iespaidu par slēgtu klubiņu, balstītu uz savām 

interesēm, tātad nepārstāvot plašākas sabiedrības intereses. Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 

padomes valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs intervijā aģentūrai LETA šos Valsts kontroles 

pārmetumus noraida un saka, ka sadarbības sistēma starp lauksaimnieku organizācijām uz Zemkopības 

ministriju tieši ir caurskatāma un lēmumu pieņemšanā tiek iesaistīti ļoti daudzi nozares pārstāvji. 

http://www.losp.lv/node/6111 

 
 

 

(www.la.lv) LOSP apsver iespēju vērsties Eiropas Revīzijas palātā par VK ziņojumu saistībā ar 

subsīdiju finansējuma izlietojumu 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) apsver iespēju vērsties Eiropas Revīzijas 

palātā saistībā ar Valsts kontroles (VK) ziņojumu par lauksaimniecības nevalstiskajām organizācijām 

piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu, sacīja LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs. 

http://laukos.la.lv/losp-apsver-iespeju-versties-eiropas-revizijas-palata-par-vk-zinojumu-saistiba-ar-

subsidiju-finansejuma-izlietojumu 

 

(www.tvnet.lv) LOSP: Pēc diviem neražas gadiem lauksaimnieki šogad beidzot varēs "ievilkt 

elpu" 

Pēc diviem neražas gadiem lauksaimnieki šogad beidzot varēs "ievilkt elpu", jo ne tikai labības, bet arī 

uz augļu un ogu ražas solās būt labas, intervijā aģentūrai LETA sacīja Lauksaimniecības organizāciju 

sadarbības padome (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs. 

https://www.tvnet.lv/6748304/losp-pec-diviem-nerazas-gadiem-lauksaimnieki-sogad-beidzot-vares-

ievilkt-elpu 

 

(www.laukos.lv) LOSP: Pēc diviem neražas gadiem lauksaimnieki šogad beidzot varēs “ievilkt 

https://www.facebook.com/edgars.treibegs?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAR6Fk5pGOYJNDvaXuM-9OhUYidOFF5rs9ddE_0amS1lkmZsy8iUO7t7U2yjGhT2YlcyN4ueweD4eqc&fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F6111%3Ffbclid%3DIwAR0c2QiVWQ0VbVJTVzwF3PtPp666ezZ5ocPsQauALzIGwIKd31a029tczFc&h=AT2wHFIcpFZNoYup4PrFNZ9wGMhDBfnmF059imIe_x9SAHbH5rugnB3Nx8eeSHiXTMPATGEmeUvX2ApvER4Isyyl820SpCeg-aUgKXnSQAyz1HOTWoq_VN2XLIkgvP-yA-ZXjOuHFdCBx1qQlDZJVJJe1dPCIwLVzw
http://www.la.lv/
http://laukos.la.lv/losp-apsver-iespeju-versties-eiropas-revizijas-palata-par-vk-zinojumu-saistiba-ar-subsidiju-finansejuma-izlietojumu
http://laukos.la.lv/losp-apsver-iespeju-versties-eiropas-revizijas-palata-par-vk-zinojumu-saistiba-ar-subsidiju-finansejuma-izlietojumu
http://www.tvnet.lv/
https://www.tvnet.lv/6748304/losp-pec-diviem-nerazas-gadiem-lauksaimnieki-sogad-beidzot-vares-ievilkt-elpu
https://www.tvnet.lv/6748304/losp-pec-diviem-nerazas-gadiem-lauksaimnieki-sogad-beidzot-vares-ievilkt-elpu
http://www.laukos.lv/
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elpu” 

Pēc diviem neražas gadiem lauksaimnieki šogad beidzot varēs “ievilkt elpu”, jo ne tikai labības, bet arī 

uz augļu un ogu ražas solās būt labas, sacīja Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) 

valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs. 

http://laukos.la.lv/losp-pec-diviem-nerazas-gadiem-lauksaimnieki-sogad-beidzot-vares-ievilkt-elpu 

 

(www.db.lv) Pēc diviem neražas gadiem lauksaimnieki beidzot varēs «ievilkt elpu»  

Pēc diviem neražas gadiem lauksaimnieki šogad beidzot varēs «ievilkt elpu», jo ne tikai labības, bet 

arī uz augļu un ogu ražas solās būt labas, sacīja Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome 

(LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs. 

https://www.db.lv/zinas/pec-diviem-nerazas-gadiem-lauksaimnieki-beidzot-vares-ievilkt-elpu-

489738 

 

(www.delfi.lv) Vasaras sezonā lauksaimniecībā iztrūkst vismaz 20% darbaroku, secina LOSP 

Vasaras sezonā lauksaimniecībā iztrūkst vismaz 20% darbaroku, intervijā aģentūrai LETA atzina 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs. 

https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/vasaras-sezona-lauksaimnieciba-iztrukst-vismaz-20-

darbaroku-secina-losp.d?id=51352011 

 

(www.tvnet.lv) LOSP: Vasaras sezonā lauksaimniecībā pietrūkst vismaz 20% darbaroku 

Vasaras sezonā lauksaimniecībā trūkst vismaz 20% darbaroku, intervijā aģentūrai LETA atzina 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs. 

https://www.tvnet.lv/6749227/losp-vasaras-sezona-lauksaimnieciba-pietrukst-vismaz-20-darbaroku 

 

(www.laukos.lv) LOSP: Vasaras sezonā lauksaimniecībā iztrūkst vismaz 20% darbaroku 

Vasaras sezonā lauksaimniecībā iztrūkst vismaz 20% darbaroku, intervijā aģentūrai LETA atzina 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs. 

http://laukos.la.lv/losp-vasaras-sezona-lauksaimnieciba-iztrukst-vismaz-20-darbaroku 

 

 

 

 

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  

 

biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" aktualitātes: 

http://laukos.la.lv/losp-pec-diviem-nerazas-gadiem-lauksaimnieki-sogad-beidzot-vares-ievilkt-elpu
http://www.db.lv/
https://www.db.lv/zinas/pec-diviem-nerazas-gadiem-lauksaimnieki-beidzot-vares-ievilkt-elpu-489738
https://www.db.lv/zinas/pec-diviem-nerazas-gadiem-lauksaimnieki-beidzot-vares-ievilkt-elpu-489738
http://www.delfi.lv/
https://www.delfi.lv/temas/lauksaimnieciba
https://www.delfi.lv/temas/losp
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/vasaras-sezona-lauksaimnieciba-iztrukst-vismaz-20-darbaroku-secina-losp.d?id=51352011
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/vasaras-sezona-lauksaimnieciba-iztrukst-vismaz-20-darbaroku-secina-losp.d?id=51352011
http://www.tvnet.lv/
https://www.tvnet.lv/6749227/losp-vasaras-sezona-lauksaimnieciba-pietrukst-vismaz-20-darbaroku
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/losp-vasaras-sezona-lauksaimnieciba-iztrukst-vismaz-20-darbaroku
http://www.losp.lv/node/6089
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Mācības gaļas liellopu audzētājiem Bauskā 14.-15.augustā 

2019. gada 12.-13. augustā Bauskā Bauskas novada domes 2.stāva zālē notiks biedrības "Gaļas 

liellopu audzētāju biedrība" organizētās divu dienu mācības "Bioloģiskās gaļas šķirnes liellopu 

audzēšana, uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana". 

Praktiskā daļa ZS Jundas (Vecsaules pagasts, Bauskas novads). 

Lektores - profesore Daina Kairiša un Baltic vianco vadītāja Inga Muižniece. 

Mācības ir bezmaksas. 

http://www.losp.lv/node/6109 

 

Latvijas Biškopības biedrības aktualitātes: 

Latvijas Biškopības biedrība 31.08.2019. piedalīsies Piena, maizes un medus svētkos, kuros tiks 

noteiks Latvijas Atzītākais medus 2019, kuru uzvarētājus apbalvos Riga Food 2019, 4. septembrī. 

 

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 

  

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija aktualitātes: 

Biedrība "Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija" aicinām uz mācībām 

“Augļkopība bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā”  

2019. gada 26. un 27. augustā notiks biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” 

rīkotās 2 dienu mācības “Bioloģiskā augļkopība”. Mācību kursa apakštemats „Augļkopība 

bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā”. Lektors – APP “Dārzkopības institūts” vadošais 

pētnieks Edgars Rubauskis.  

http://www.losp.lv/node/6116 

 

“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 

 

http://www.losp.lv/node/6109
http://www.losp.lv/node/21
http://www.kartupeli.lv/lv/aktualitaates-3798
http://www.losp.lv/node/6116
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


 

 Infolapa_27_9.08.2019.                                                                                               www.losp.lv  

 

 
 

10.augustā Līvānu novadā  seminārs  "Sieri Latvijā. Sieri pasaulē" 

13.augustā  izbraukuma seminārs pa Zemgales novadu 

pie aitu piena siera  ražotājia ZS "Krišjāņi", govs piena sieru ražotāja ZS "Celmi", 

kā arī pie ZS"Vaidelotes", lai apgūtu seno zemgaļu ēdienu gatavošanu  

 

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 

 

 
 

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  

 

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

 

Sezonas laukstrādniekiem atvieglots nodokļa režīms  

Zemkopības ministrija informē, ka uz 2019.gada 1.augustu 196 saimniecības ir izmantojušas sezonas 

laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu, kopumā reģistrējot Lauku atbalsta dienesta sistēmā 2205 

sezonas laukstrādniekus. Ņemot vērā, ka joprojām ir nepietiekošs nodarbināto sezonas laukstrādnieku 

skaits, lai nodrošinātu valdības uzdotā kritērija (gadā nodarbināti 7 700 sezonas laukstrādnieki) 

izpildi, aicinām jūs atkārtoti informēt lauksaimniekus par iespēju saviem strādniekiem piemērot īpašo 

sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu. 

http://www.losp.lv/node/6112 

 
 

 

FOTO, VIDEO: Rada interaktīvu dārziņu nomas biznesu Dobnīca 

Pilsētnieki Ieva un Arnolds Vestmaņi Ķekavas novada Vimbukrogā, Daugavas krastos, izveidojuši 

interaktīvu dārziņu nomas biznesu Dobnīca. 

http://www.db.lv/zinas/foto-video-rada-interaktivu-darzinu-nomas-biznesu-dobnica-489016 

 

Var pieteikties valsts atbalstam meža nozares projektiem 

Zemkopības ministrija izsludinājusi konkursu valsts atbalstam meža nozares atbalsta un attīstības, 

sabiedrības informēšanas un zinātniskās izpētes projektiem, liecina informācija oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”. 

http://laukos.la.lv/var-pieteikties-valsts-atbalstam-meza-nozares-projektiem 

mailto:info@slieka.lv
http://www.losp.lv/node/6112?fbclid=IwAR1rb4gjLx3x0eSr9osvm7QGJZyCJoS3bQMMqJaRPS8zl4lRzuPb8Q9gOVc
http://www.db.lv/zinas/foto-video-rada-interaktivu-darzinu-nomas-biznesu-dobnica-489016
http://laukos.la.lv/var-pieteikties-valsts-atbalstam-meza-nozares-projektiem
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LZS atbalsta samazinātās PVN likmes piemērošanu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem  

Vakar, 1. augustā, notika Latvijas Zemnieku savienības (LZS) Uzņēmēju padomes un Latvijas 

Viesnīcu un restorānu asociācijas pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu iespējamo samazinātas pievienotās 

vērtības nodokļa likmes ieviešanu nozarē.  

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/lzs-atbalsta-samazinatas-pvn-likmes-piemerosanu-

sabiedriskas-edinasanas-uznemumiem-14224223 

 

“Ulbroka”: Saistībā ar cūkgaļas iepirkuma cenu kāpumu saimniecības palielina ganāmpulku 

lielumu 

Saistībā ar cūkgaļas iepirkuma cenu kāpumu saimniecībām ir tendence palielināt ganāmpulku lielumu, 

otrdien AS “Rīgas dzirnavnieks” rīkotajā braucienā uz saimniecībām informēja cūkkopības uzņēmuma 

“Ulbroka” pārstāvis Aigars Kokts. 

http://laukos.la.lv/ulbroka-saistiba-ar-cukgalas-cenu-kapumu-saimniecibas-palielina-ganampulku-

lielumu 

 

VIDEO: Graudaugu labā raža maizes cenu nemainīs   

Paredzams, ka šī gada graudaugu raža būs virs vidējās, kas ir būtiski labāk salīdzinot ar pērno gadu, 

informē eksperti no Zemkopības ministrijas, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) 

un AS «Rīgas Dzirnavnieks». 

http://www.db.lv/zinas/video-graudaugu-laba-raza-maizes-cenu-nemainis-489682 

 

2019. gada 16. septembrī Latvijā pirmo reizi notiks iniciatīva “IERĒDNIS ĒNO UZŅĒMĒJU”, 

kuru organizē Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) un Junior Achievement Latvia (JAL). 

Iniciatīvas prototips izstrādāts Valsts kancelejas valsts pārvaldes administratīvā sloga mazināšanas 

inovācijas laboratorijā, līdzdarbojoties visu iesaistīto pušu ekspertiem.Aicinām uzņēmējus 

pieteikties, norādot kādas valsts iestādes pārstāvi vēlas aicināt uz uzņēmumu, minot, kādu problēmu 

nepieciešams risināt uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, kā arī pastāstot savā uzņēmumā īstenotu labo 

praksi, ko ieteiktu ieviest valsts pārvaldes procesu uzlabošanai. Pieteikties iniciatīvai var no 2019. 

gada 1. līdz 16. augustam, aizpildot anketu tiešsaistē vietnē http://ierednieno.org 

 

 

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/lzs-atbalsta-samazinatas-pvn-likmes-piemerosanu-sabiedriskas-edinasanas-uznemumiem-14224223
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/lzs-atbalsta-samazinatas-pvn-likmes-piemerosanu-sabiedriskas-edinasanas-uznemumiem-14224223
http://laukos.la.lv/ulbroka-saistiba-ar-cukgalas-cenu-kapumu-saimniecibas-palielina-ganampulku-lielumu
http://laukos.la.lv/ulbroka-saistiba-ar-cukgalas-cenu-kapumu-saimniecibas-palielina-ganampulku-lielumu
http://www.db.lv/zinas/video-graudaugu-laba-raza-maizes-cenu-nemainis-489682
http://ierednieno.org/
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Sākoties ražas novākšanai, ugunsdzēsēji biežāk saņem izsaukumus par degošu tehniku un 

labības laukiem 

Pēdējo nedēļu laikā, kad norit aktīva labības kulšanas sezona, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests (VUGD) saņem krietni vairāk izsaukumu, kas saistīti ar degošu tehniku un labības laukiem, 

informēja VUGD pārstāve Inta Palkavniece. 

http://laukos.la.lv/sakoties-razas-novaksanas-laikam-ugunsdzeseji-biezak-sanem-izsaukumus-par-

degosu-tehniku-un-labibas-laukiem 

 

“Tukuma piens’ pērn strādājis ar apgrozījuma pieaugumu 

Piena pārstrādes uzņēmums AS “Tukuma piens” pagājušajā gadā strādāja ar 55,098 miljonu eiro 

apgrozījumu, kas par 3,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt peļņa pieauga 2,6 reizes un sasniedza 

4,643 miljonus eiro, liecina informācija “Firmas.lv”. 

http://laukos.la.lv/tukuma-piens-pern-stradajis-ar-apgrozijuma-pieaugumu 

 

Dīķīšos aitas priecīgas un ģimene pārtikusi   

Lai iepazītos ar teju 200 dāmām baltos, sprogainos kažociņos, jāmēro pāris kilometri pa ganībām, pa 

ceļam uzzinot, ka nevis no vilkiem ir jābaidās, bet garnadžiem, kas pārvietojas uz divām kājām. 

http://www.db.lv/zinas/dikisos-aitas-priecigas-un-gimene-partikusi-489688#6 

 

 

LLKC aicina piedalīties skābbarības konkursā 

Ikviens lauksaimnieks, kurš gatavo skābbarību un/vai skābsienu no zāles vai kukurūzas, aicināts 

piedalīties Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotajā skābbarības konkursā, kura 

uzvarētājiem būs iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Somijas piensaimniecībām.  Lai 

popularizētu augstvērtīgas lopbarības gatavošanu un iepazīstinātu ar centīgāko Latvijas saimniecību 

pieredzi, LLKC rīko skābbarības kvalitātes konkursu. Konkursa mērķis ir aktualizēt un motivēt 

augstvērtīgas rupjās lopbarības (skābbarības, skābsiena, kukurūzas skābbarības) gatavošanu piena un 

gaļas lopkopības saimniecībās. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/llkc-aicina-piedalities-skabbaribas-konkursa 

 

Zemkopības ministrija aicina EK stingrāk uzraudzīt Ukrainas olu ražotājus, lai pasargātu ES 

iedzīvotājus no salmonellas 

Zemkopības ministrija (ZM) jau ir informējusi, ka, pamatojoties uz Pārtikas un veterinārā dienesta 

(PVD) īstenoto kontroļu rezultātiem, uz robežas veicot no Ukrainas ievesto olu un olu produktu 

kontroli, vairākos gadījumos ir konstatēta bīstamās infekcijas slimības izraisītāja Salmonella spp. 

klātbūtne olu produktos. Š.g. 8.augustā zemkopības ministrs Kaspars Gerhards ir nosūtījis vēstuli 

Eiropas Komisijas (EK) Veselības un pārtikas nekaitīguma komisāram, kurā EK tiek aicināta rīkoties 

un veikt visu nepieciešamos pasākumus, lai nepakļautu patērētājus bīstamās pārtikas infekcijas – 

salmonelozes draudiem. http://www.losp.lv/node/6115 

 

Iepazīsti permakultūru – gudru un ilgtspējīgu saimniekošanu 

Jau sesto reizi Latvijā notiks Permakultūras festivāls. Šogad tas norisināsies no 9. līdz 11. augustam 

Kurzemes pusē. LLKC Augkopības nodaļas vecākais speciālists Māris Narvils aicina apmeklēt 

viņa saimniecību Priekules novada Gramzdas pagasta “Līgotēs “ (Gramzdas Ēdenes dārzs). 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/iepazisti-permakulturu-gudru-un-ilgtspejigu-saimniekosanu 

 

 

http://laukos.la.lv/sakoties-razas-novaksanas-laikam-ugunsdzeseji-biezak-sanem-izsaukumus-par-degosu-tehniku-un-labibas-laukiem
http://laukos.la.lv/sakoties-razas-novaksanas-laikam-ugunsdzeseji-biezak-sanem-izsaukumus-par-degosu-tehniku-un-labibas-laukiem
http://laukos.la.lv/tukuma-piens-pern-stradajis-ar-apgrozijuma-pieaugumu
http://www.db.lv/zinas/dikisos-aitas-priecigas-un-gimene-partikusi-489688#6
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/llkc-aicina-piedalities-skabbaribas-konkursa
http://www.losp.lv/node/6115
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/iepazisti-permakulturu-gudru-un-ilgtspejigu-saimniekosanu
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Kam pieder cūkkopības uzņēmumi Latvijā? TOP 25 lielākās saimniecības 

Neraugoties uz Āfrikas cūku mēri, kas šo gadu laikā skāris vairāk nekā 60 Latvijas saimniecību, un 

cūkgaļas zemajām iepirkuma cenām, cūkkopības nozare Latvijā pastāv. Cūku ciltsdarba centrs 

pārraudzību veicis 71 saimniecībā. 

http://laukos.la.lv/kam-pieder-cukkopibas-uznemumi-latvija-top-25-lielakas-saimniecibas 

 

 

Ceļš līdz salātu karalienei 

Daudziem krīze bija pārbaudījumu laiks, bet toreizējai mājsaimniecei Hēlijai tieši krīze lika piedzimt 

biznesam. Tagad HĒLIJAS STEPANOVIČAS-MONKEVIČAS un viņas vīra Andra izlolotais SIA 

Letis ir lielākais salātu audzētājs Latvijā, bet pašu saimnieci Iecavā draudzīgi dēvē par salātu karalieni. 

https://www.santa.lv/raksts/ieva/cels-lidz-salatu-karalienei-28040/ 

 

 

Cik labi Tu pārzini testa "Lineāls" tēmu – Lauksaimniecība? Izmēģini savus spēkus: 

http://stradavesels.lv/lineals/140817-lauksaimnieciba/ … Šobrīd tests "Lineāls" pieejams jau par 27 

dažādām tēmām! Izvēlies sev tīkamāko! #StrādāVesels 

 

 
 

 

Ziņojums: Lauksaimniecība ir viens no galvenajiem klimata pārmaiņu radītājiem 

Cilvēka darbība šobrīd ietekmē 75% zemeslodes virsmas, tā izraisot plašu zemes degradāciju un 

veicinot klimata pārmaiņas, kuru galvenie cēloņi ir lauksaimnieciskā darbība un mežizstrāde, teikts 

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) 

publicētajā ziņojumā. 

https://www.tvnet.lv/6748711/zinojums-lauksaimnieciba-ir-viens-no-galvenajiem-klimata-parmainu-

raditajiem 

 

http://laukos.la.lv/kam-pieder-cukkopibas-uznemumi-latvija-top-25-lielakas-saimniecibas
https://www.santa.lv/raksts/ieva/cels-lidz-salatu-karalienei-28040/
https://t.co/jWiSYJqOqi
https://twitter.com/hashtag/Str%C4%81d%C4%81Vesels?src=hash
https://www.tvnet.lv/6748711/zinojums-lauksaimnieciba-ir-viens-no-galvenajiem-klimata-parmainu-raditajiem
https://www.tvnet.lv/6748711/zinojums-lauksaimnieciba-ir-viens-no-galvenajiem-klimata-parmainu-raditajiem
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ANO eksperti aicina atteikties no neilgtspējīgām lauksaimniecības metodēm  

Centieni ierobežot globālo sasilšanu un nodrošināt pārtiku pieaugošajam iedzīvotāju skaitam cietīs 

neveiksmi, ja netiks samazināta siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisija, pārtrauktas neilgtspējīgas 

lauksaimniecības metodes un mežu izciršana, ceturtdien brīdinājuši ANO Starpvaldību klimata 

pārmaiņu paneļa (IPCC) eksperti.  

https://www.diena.lv/raksts/pasaule/cits/ano-eksperti-aicina-atteikties-no-neilgtspejigam-

lauksaimniecibas-metodem-14224575 

 

 

 

LAD AKTUALITĀTES: 

•  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  

 

 

 

 

Citas aktualitātes: 

 
 

Augusta SAIMNIEKS LV numurā lasiet lielo interviju ar SIA Firma Pasāža saimniekiem Daci un 

Egonu Neibergiem. 

Tāpat uzziniet: 

- Kā realizēt gaļas lopus ar Cattle Market un Baltic Vianco Trading LV palīdzību; 

- Ražas prognozes no LLKC speciālistiem; 

https://www.diena.lv/raksts/pasaule/cits/ano-eksperti-aicina-atteikties-no-neilgtspejigam-lauksaimniecibas-metodem-14224575
https://www.diena.lv/raksts/pasaule/cits/ano-eksperti-aicina-atteikties-no-neilgtspejigam-lauksaimniecibas-metodem-14224575
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
https://www.facebook.com/Cattlemarketlatvia/?__tn__=K-R&eid=ARCtEOPfg_KD6Mj_6Bnegaj5USVvxoxcFO7ng6pwWt5Eml1vnq5VlRmxOMu0onsGhGEoasxSyZ0qNPJO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCszGbHmP5dmUWnG8hgisbTcD7UCihKwqVG6rf_g80m8LNtnijs2aTR4JZfwDrOSKDhq40HmCF_9S0tqa30TnowrwY-XtoV0ue00OVDuOyrQi6U3nRc7seEDb8nIesjIpZ6x9zTu5IKx9bRvp6HA54AWhYqh8UzfmydhwoSCM3oQkR_Z0Kud94NY1iuscVVVrSKiBcxgporGPMhSE4_6Rd6XKt1QrOvX5x6IYkan87a4-phXLBcSesSjY5jiYGus7-dQunXSPmaXXs-JZzhfepVE7en5id7LTqftktASakfXhlMyUaN26KLQXZ-kUUkTmtiV9REHP2fpgi3LFTDIqDRpA
https://www.facebook.com/balticvianco.lv/?__tn__=K-R&eid=ARDgXNM3qWNUeNV1Qts2v2XlG-XUgdg7sgorTMNjfxOQWWr5D2dsOhn7b_eXh2c9Hx78gzaCenuAgOJ0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCszGbHmP5dmUWnG8hgisbTcD7UCihKwqVG6rf_g80m8LNtnijs2aTR4JZfwDrOSKDhq40HmCF_9S0tqa30TnowrwY-XtoV0ue00OVDuOyrQi6U3nRc7seEDb8nIesjIpZ6x9zTu5IKx9bRvp6HA54AWhYqh8UzfmydhwoSCM3oQkR_Z0Kud94NY1iuscVVVrSKiBcxgporGPMhSE4_6Rd6XKt1QrOvX5x6IYkan87a4-phXLBcSesSjY5jiYGus7-dQunXSPmaXXs-JZzhfepVE7en5id7LTqftktASakfXhlMyUaN26KLQXZ-kUUkTmtiV9REHP2fpgi3LFTDIqDRpA
https://www.facebook.com/LLKIC/?__tn__=K-R&eid=ARCvAbi2_zahfV8Q5vvR4otS_KZGoA1sULAtJTWq63cRB1qAaf_Ye_JP9l9A9Z1AZEbHkVm8XFglcthW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCszGbHmP5dmUWnG8hgisbTcD7UCihKwqVG6rf_g80m8LNtnijs2aTR4JZfwDrOSKDhq40HmCF_9S0tqa30TnowrwY-XtoV0ue00OVDuOyrQi6U3nRc7seEDb8nIesjIpZ6x9zTu5IKx9bRvp6HA54AWhYqh8UzfmydhwoSCM3oQkR_Z0Kud94NY1iuscVVVrSKiBcxgporGPMhSE4_6Rd6XKt1QrOvX5x6IYkan87a4-phXLBcSesSjY5jiYGus7-dQunXSPmaXXs-JZzhfepVE7en5id7LTqftktASakfXhlMyUaN26KLQXZ-kUUkTmtiV9REHP2fpgi3LFTDIqDRpA
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- Par jaunaudžu kopšanu meža vērtības celšanai; 

- Nezāļu ierobežošanas stratēģijas bioloģiskajā lauksaimniecībā. 

 

 
 

 

Iznācis jūlija Agro Tops žurnāls 

 
 

 

 

 

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


