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INFOLAPA Nr. 30 

 

LOSP medijos: 

 

 

(www.db.lv) Centīsies pierādīt eksperimenta lietderību  ( Raksts pielikumā )  
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) apņēmusies pierādīt samazinātās PVN 

likmes nepieciešamību ne tikai augļiem un dārzeņiem, bet arī citiem produktiem, raksta laikraksts 

Dienas Bizness. 

https://www.db.lv/zinas/centisies-pieradit-samazinatas-pvn-likmes-lietderibu-490353 

 

(www.nra.lv) Zemāku PVN maizei un gaļai vēl nesteidz piemērot 
Šobrīd vairs tikai četras valstis Eiropas Savienībā (ES) pārtiku apliek ar pilnu pievienotās vērtības 

nodokli (PVN). Pārējās valstīs tai ir noteikta samazinātā PVN likme. Latvijā samazināto PVN likmi 

5% apmērā kopš pagājušā gada piemēro Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem. 

https://nra.lv/latvija/290100-zemaku-pvn-maizei-un-galai-vel-nesteidz-piemerot.htm 

 

28.09.2019. notika LOSP Pinea darba grupas sanāksme, kura bija izraisījusi lielu LOSP 

biedru interesi. Sanāksmē tika diskutēts: Plānotie KLP pasākumi un risinājumi piena nozarē,  Plānotie 

pasākumi piensaimniecības nozarē pēc 2020.gada: Amonjaka emisijas un iltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanas iespējas lauksaimniecībā; Situācija pārejas posma valsts atbalstā (PPVA) cilstdarbam; 

Situācija piena nozarē- pasaules prognozes.  

 

 
 

(www.db.lv) Kaņepju renesanse un reabilitācija 
Pieaugošais pieprasījums pēc kaņepju produktiem raisa lauksaimnieku interesi par šīs kultūras 

audzēšanu un arī pārstrādi. Ziemeļu kaimiņi šajā jomā Latviju pēdējo gadu laikā ir būtiski apsteiguši 

Pieprasījums pēc kaņepju produkcijas gan no Latvijas, gan ārzemēm ir galvenais to audzēšanas 

stimuls, teic Uldis Šauers, SIA Dolcetta izpilddirektors.  

http://www.db.lv/zinas/kanepju-renesanse-un-reabilitacija-490259 

 

  

http://www.db.lv/
https://station.lv/#28165081
https://www.db.lv/zinas/centisies-pieradit-samazinatas-pvn-likmes-lietderibu-490353
http://www.nra.lv/
https://nra.lv/latvija/290100-zemaku-pvn-maizei-un-galai-vel-nesteidz-piemerot.htm
http://www.db.lv/
http://www.db.lv/zinas/kanepju-renesanse-un-reabilitacija-490259
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(www.tvnet.lv) LPUF: Depozīta sistēmas ieviešanu atbalsta visa dzērienu 
ražošanas nozare 
Rīga, 24.aug., LETA. Depozīta sistēmas ieviešanu, kas ir svarīga vides piesārņojuma samazināšanai 

un resursu atkārtotai izmantošanai, atbalsta visa dzērienu ražošanas nozare Latvijā, aģentūrai LETA 

sacīja Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) padomes priekšsēdētāja Ināra Šure.  

https://www.tvnet.lv/6760935/lpuf-depozita-sistemas-ieviesanu-atbalsta-visa-dzerienu-razosanas-

nozare?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-

buttons&utm_content=6760935&fbclid=IwAR1J_kCb2c-

vtauhJ5_bedbbECdaqQr4PXmcwHPxLuh71CneZZ7rmmYzXSk 

 

28.09.2019. LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis  piedalījhas Memoranda 

apdomes sēdē, kurā tika diskutēts par Par valsts budžetu 2020. gadam, Pārresoru koordinācijas 

centra informācija par Nacionālā attīstības plāna 2027 izstrādes progresu un Juridisko personu un 

nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem.  

 
 

 

(www.tvnet.lv) LPUF: Kontrolēta imigrācijas politika varētu risināt darbaspēka 

problēmu 
Kontrolēta imigrācijas politika varētu risināt darbaspēka problēmu, kas joprojām ir liela problēma 

valstī, sacīja Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) padomes priekšsēdētāja Ināra Šu 

https://www.tvnet.lv/6761315/lpuf-kontroleta-imigracijas-politika-varetu-risinat-darbaspeka-

problemu 

 

http://www.tvnet.lv/
https://www.tvnet.lv/6760935/lpuf-depozita-sistemas-ieviesanu-atbalsta-visa-dzerienu-razosanas-nozare?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6760935&fbclid=IwAR1J_kCb2c-vtauhJ5_bedbbECdaqQr4PXmcwHPxLuh71CneZZ7rmmYzXSk
https://www.tvnet.lv/6760935/lpuf-depozita-sistemas-ieviesanu-atbalsta-visa-dzerienu-razosanas-nozare?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6760935&fbclid=IwAR1J_kCb2c-vtauhJ5_bedbbECdaqQr4PXmcwHPxLuh71CneZZ7rmmYzXSk
https://www.tvnet.lv/6760935/lpuf-depozita-sistemas-ieviesanu-atbalsta-visa-dzerienu-razosanas-nozare?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6760935&fbclid=IwAR1J_kCb2c-vtauhJ5_bedbbECdaqQr4PXmcwHPxLuh71CneZZ7rmmYzXSk
https://www.tvnet.lv/6760935/lpuf-depozita-sistemas-ieviesanu-atbalsta-visa-dzerienu-razosanas-nozare?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6760935&fbclid=IwAR1J_kCb2c-vtauhJ5_bedbbECdaqQr4PXmcwHPxLuh71CneZZ7rmmYzXSk
http://www.tvnet.lv/
https://www.tvnet.lv/6761315/lpuf-kontroleta-imigracijas-politika-varetu-risinat-darbaspeka-problemu
https://www.tvnet.lv/6761315/lpuf-kontroleta-imigracijas-politika-varetu-risinat-darbaspeka-problemu
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(www.laukos.lv) Kuri ir labākie pašmāju piena produkti? Sākas pienrūpnieku 

ražojumu vērtēšana 
Siers, biezpiens, krējums, sviests un jauni produkti – tāda ir bilance kompetentas komisijas darbam, 

otrdien izvērtējot pašmāju piena produktu ražotāju veikumu. 

http://laukos.la.lv/izverte-labakos-piena-produktus 

 

(www.laukos.lv) Kaņepju produktu apritē gaidāmas izmaiņas 
Latvijas Industriālo kaņepju audzētāju asociācijas vadītājs Guntis Vilnītis pēc asociācijas rosinātās 

sanāksmes Zemkopības ministrijā pastāstīja, ka sanāksmes laikā pārrunāta esošā situācija. “Ierobežot 

kaņepju tējas tirdzniecību – tā nav pārcentība no PVD puses, bet jāņem vērā diskusijas Eiropas 

Komisijā, kas notiek saistībā ar kaņepju izmantošanu pārtikā. Kādreiz tā bija aizliegta, bet tagad sējas 

kaņepe atkal sāk atdzimt,” stāsta Vilnītis.  

http://laukos.la.lv/kanepju-produktu-aprite-gaidamas-

izmainas?fbclid=IwAR04JEWIno8QCL1i9_uRePpW8wIaC-IeqpUxPbDdOduPI8poEjHyj19Xrbg 

 

 

 

 

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  

 

Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrības aktivitātes: 

 

Bulduru Dārzkopības vidusskolas 110. mācību gada un atjaunoto telpu atklāšanas ceremonija. 

2. septembrī 2019. gadā “Bulduru Dārzkopības vidusskola“, Viestura ielā 6, Jūrmalā notiks 

12:15 Skolas atjaunotot telpu atklāšanas ceremonija.  

 
 

Latvijas Dārznieks atualitātes: 

Biedrības "Latvijas Dārznieks" mazumtirdzniecības cenu monitoringa dati uz 2019.08.26. liecina, 

ka pateicoties samazinātai PVN likmei augļiem un dārzeņiem populārāko svaigo dārzeņu 

mazumtirdzniecības cenas “Maxima” veikalos Latvijā ir zemākas nekā tiem pašiem produktiem 

Lietuvā.  

 

http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/izverte-labakos-piena-produktus
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/kanepju-produktu-aprite-gaidamas-izmainas?fbclid=IwAR04JEWIno8QCL1i9_uRePpW8wIaC-IeqpUxPbDdOduPI8poEjHyj19Xrbg
http://laukos.la.lv/kanepju-produktu-aprite-gaidamas-izmainas?fbclid=IwAR04JEWIno8QCL1i9_uRePpW8wIaC-IeqpUxPbDdOduPI8poEjHyj19Xrbg
http://www.losp.lv/node/6089
http://parbulduriem.weebly.com/
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Mazumtirdzniecības cenas 35.ned.  

   

Produkts 

Maxima 

Latvija 

Maxima 

Lietuva 

Bietes sveramas 0,35 0,75 

Bietes vārītas 0.5kg 0,65 0,69 

Burkāni sverami 0,44 0,65 

Gurķi lauka 0,89 0.79A 

Kartupeļi sverami 0.29A 0,69 

Kāposti sverami 0,58 0,65 

Salāti podiņos 0,65 0,99 

Sīpoli sverami 0,48 0.39A 

Tomāti sverami 1,39 0.49A 

Tomāti ķekaros 1,03 1,39 

Tomati plūmju 1,69 1,99 

Ziedkāposti gb 1,04 1,85 

A - akcijas cena   
 

 

biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" aktualitātes: 

 

2019. gada 12.-13. septembrī Kuldīgas pusē notiks biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" 

organizētās divu dienu mācības "Rupjās lopbarības sagatavošana vidējās un mazās lopkopības 

saimniecībās". 

Teorijas daļas Kuldīgā. Praktiskā daļa notiks saimniecībā SIA Limakom (Kuldīgas nov., Kurmāles 

pag.). 

Lektore - Ieva Krakopa. 

http://www.losp.lv/node/6135 

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. 

 

“Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”aktivitātes: 

 

Konkurss: Dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem 

piensaimniecībā 2019. gadā 

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

Latvijas šķirnes trušu audzētājas asociācijas aktualitātes: 

 

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

Podlaski Polijā.  

 

 

http://www.losp.lv/node/6135
http://www.losp.lv/node/6084
callto:21.-22.09.2019
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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 

 

 
 

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 

 

LLKC: Graudaugu un kartupeļu raža šogad laba 

Graudaugu raža Latvijā šogad vērtējama kā ļoti laba – Vidzemē nokulti kvieši pat līdz sešām tonnām 

no hektāra (ha), Kurzemē noņemti agrie kartupeļi līdz pat 50 tonnām no ha, liecina Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības speciālistu veiktā oficiālā ražas prognozēšana. 

http://laukos.la.lv/llkc-graudaugu-un-kartupelu-raza-sogad-laba 

 

“Eurostat”: Pērn Latvijā gaļas cenu līmenis bija viens no zemākajiem ES 

Pērn gaļas cenu līmenis Latvijā bija viens no zemākajiem Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidū, 

liecina jaunākie ES statistikas departamenta “Eurostat” dati. 

http://laukos.la.lv/eurostat-pern-latvija-galas-cenu-limenis-bija-viens-no-zemakajiem-es 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F5986%3Ffbclid%3DIwAR18Ea8mjO3i7cPBg_MqB8bsW4y8sb0OR1JRw1B7IYa_AMHl2B-MkIw-ZaU&h=AT3O7IRabP0X8rUCvoNrDZUcQcKAnzivCnP22LJEf728HF_ohiKKoGbfvBXFyG8G6Vy0EQTAm2SUiTAIl-Hs8pnq-FnGXHOl3IvEP_3sWyGh8ilTAla-H10s9DSbpl5Vrk7BLsRO89ED-UqQFz6VAPiml9Sol0xC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
mailto:info@slieka.lv
http://laukos.la.lv/llkc-graudaugu-un-kartupelu-raza-sogad-laba
http://laukos.la.lv/eurostat-pern-latvija-galas-cenu-limenis-bija-viens-no-zemakajiem-es
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305533489687906&set=a.1399213710319893&type=3&eid=ARBVMS7NFI9cMAvxtmhNbvrReDhUsfZd4tLjYabb1llPoE6MTW9wu-IZV4Y31yXRk_aFnWP4J3d3SSyw
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Latvijas IKP otrajā ceturksnī palielinājies par 2% 

Šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 2018.gada otro ceturksni, iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms 

pēc sezonāli un kalendāri neizlīdzinātiem datiem ir palielinājies par 2%, liecina Centrālās statistikas 

pārvaldes apkopotie dati. 

https://www.tvnet.lv/6765784/latvijas-ikp-otraja-ceturksni-palielinajies-par-2 

 

Kā top? Piena pārstrādes uzņēmuma Elpa mīkstais siers   

Šonedēļ rubrikā Kā top? portāls Db.lv piedāvā aplūkot, kā tiek ražots Kazdangas piena pārstrādes 

uzņēmuma Elpa mīkstais siers. 

http://www.db.lv/zinas/ka-top-piena-parstrades-uznemuma-elpa-mikstais-siers-490380 

 

Pēdējās dienās Eiropas mediji aktīvi sākuši interesēties un sekot līdzi, kā valstis, kas ir ES robeža 

un vārti uz ļoti lielu vienoto tirgu, uzrauga pārtikas drošību un nekaitīgumu. Par notiekošo lasītājiem 

vēsta arī galvenais Eiropas gaiteņu medijs POLITICO, kura ziņu diemžēl nevaram pārpublicēt, jo tā 

ievietota maksas satura sadaļā. Taču ziņa izlasāma arī Pārtikas drošības ziņu portālā. 

https://www.foodsafetynews.com/2019/08/latvia-wants-european-action-on-eggs-from-

ukraine/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=d86c874f6e-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_30_04_56&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-

d86c874f6e-189849541&fbclid=IwAR2hsye_9hd4pVlQPui7--

Gzn7iNcEN1ddiLZodfO2HX3TPBzOCoCVla6Ew 

 

Nemiro: Investora valstiskā piederība nav svarīga  

Ja potenciālais investors ir veiksmīgs un godīgs uzņēmējs, kāpēc lai viņš brīva kapitāla plūsmas 

ietvaros nevarētu izvēlēties strādāt Latvijā- Eiropas Savienībā? 

http://www.db.lv/zinas/nemiro-investora-valstiska-piederiba-nav-svariga-490267 

 

Agronoms: Vietējo dārzeņu trūkums šogad nedraud 

Lai gan sausuma dēļ šogad cietuši Kurzemes piekrastes dārzeņu audzētāji, tomēr valstī kopumā 

situācija vērtējama kā visai laba, tādēļ arī raža solās būt labāka nekā pērn un vietējo dārzeņu pircējiem 

šogad netrūks, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) dārzkopības eksperta 

Māra Narvila novērojumi. 

http://laukos.la.lv/agronoms-darzenu-trukums-sogad-nedraud 

 

Dārgakmeņi uz lauka   

Lēti nekad labu zirgu neatdošu, saka ceturtās lielākās zirgaudzētavas Latvijā saimniece Iveta Janelsiņa. 

Pati bijusi jātniece, piedalījusies sacensībās, nu audzē šķirnes dzīvniekus un ar tiem iepazīstina arī 

bērnus no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. 

https://www.db.lv/zinas/dargakmeni-uz-lauka-490261 

 

Jaunā piena pārstrādes rūpnīca Igaunijā saasinās konkurenci, bet ieiešana tirgū nebūs viegla   

Savukārt Lietuvas piena pārstrādes uzņēmumi, kas lielā mērā iepērk pienu no Latvijas un Igaunijas, 

atzinuši, ka no lielās rūpnīcas nebaidās un uzskata, ka tā beigu beigās palielinās jēlpiena ražošanu 

Baltijas valstīs. Lietuvas bankas SEB galvenais ekonomists Tads Povilausks sacījis, ka Lietuvas piena 

pārstrādes uzņēmumi apmēram trešdaļu ražošanā izmantotā piena iepērk Latvijā un Igaunijā, tādēļ 

jauns spēlētājs tirgū palielinās konkurenci tirgū, bet ne tuvāko gadu laikā. 

http://www.db.lv/zinas/jauna-piena-parstrades-rupnica-igaunija-saasinas-konkurenci-bet-ieiesana-

tirgu-nebus-viegla-490302 

https://www.tvnet.lv/6765784/latvijas-ikp-otraja-ceturksni-palielinajies-par-2
http://www.db.lv/zinas/ka-top-piena-parstrades-uznemuma-elpa-mikstais-siers-490380
https://www.facebook.com/politico/?__tn__=K-R&eid=ARCnLNt5ZOvcHnJAJVI4BQe4ocq29x5huSmO44ma7er5WZj9blbVUlt3l6XCX0sAj80XaHrTNEeXJ5PO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA38bVyT6zIL5-pDt5RcinXUB56f36ECyC5kZ-cPWGvF4hgdFldrDA7kJksNnAEP-S7J6JXVK516yWtGZrD0zrCgv9TUWftx0WTO7ByWFhaoq1iWblREf1sg_udeXFx4oc711BjVXHWShbz2HafpG2_kR-DmpBd6rgqf09-vO4POkRO34GBAyHtdl22aaHWU96ucwR8aUAgtQupUvi9t2cAqJb0OmtizR8An-ks7qitVBn5Exx1nP4bEJ9k-BzS7iJkQ09aXaIJkLImaVPPcFkYb35Ng9xFmEFV5wh3eMyrxFHt1aeSe4PYC-SHzhYVd4jpGkPi0Vd5ou2PxAMlDts
https://www.foodsafetynews.com/2019/08/latvia-wants-european-action-on-eggs-from-ukraine/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=d86c874f6e-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_30_04_56&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-d86c874f6e-189849541&fbclid=IwAR2hsye_9hd4pVlQPui7--Gzn7iNcEN1ddiLZodfO2HX3TPBzOCoCVla6Ew
https://www.foodsafetynews.com/2019/08/latvia-wants-european-action-on-eggs-from-ukraine/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=d86c874f6e-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_30_04_56&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-d86c874f6e-189849541&fbclid=IwAR2hsye_9hd4pVlQPui7--Gzn7iNcEN1ddiLZodfO2HX3TPBzOCoCVla6Ew
https://www.foodsafetynews.com/2019/08/latvia-wants-european-action-on-eggs-from-ukraine/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=d86c874f6e-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_30_04_56&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-d86c874f6e-189849541&fbclid=IwAR2hsye_9hd4pVlQPui7--Gzn7iNcEN1ddiLZodfO2HX3TPBzOCoCVla6Ew
https://www.foodsafetynews.com/2019/08/latvia-wants-european-action-on-eggs-from-ukraine/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=d86c874f6e-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_30_04_56&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-d86c874f6e-189849541&fbclid=IwAR2hsye_9hd4pVlQPui7--Gzn7iNcEN1ddiLZodfO2HX3TPBzOCoCVla6Ew
https://www.foodsafetynews.com/2019/08/latvia-wants-european-action-on-eggs-from-ukraine/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=d86c874f6e-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_30_04_56&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-d86c874f6e-189849541&fbclid=IwAR2hsye_9hd4pVlQPui7--Gzn7iNcEN1ddiLZodfO2HX3TPBzOCoCVla6Ew
http://www.db.lv/zinas/nemiro-investora-valstiska-piederiba-nav-svariga-490267
http://laukos.la.lv/agronoms-darzenu-trukums-sogad-nedraud
https://www.db.lv/zinas/dargakmeni-uz-lauka-490261
http://www.db.lv/zinas/jauna-piena-parstrades-rupnica-igaunija-saasinas-konkurenci-bet-ieiesana-tirgu-nebus-viegla-490302
http://www.db.lv/zinas/jauna-piena-parstrades-rupnica-igaunija-saasinas-konkurenci-bet-ieiesana-tirgu-nebus-viegla-490302
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Cita acī skabargu meklē, savā baļķi nered 

Pašreizējā situācija mums, medniekiem, ļoti nepatīk, jo izskatās, ka ļoti tendenciozi un ar zināmu 

virzību tiek darīts viss, lai nomelnotu tās nevalstiskās organizācijas, kas apvieno cilvēkus, kas Latviju 

apgādā ar lauksaimniecības un mežsaimniecības produkciju un gādā par Latvijas attīstību kā tādu. 

Uzbrukumi notiek gan lauksaimniekiem, gan mežsaimniekiem, gan arī medniekiem – ražojošajām un 

strādājošajām nozarēm, kas rada darbavietas un maksā nodokļus. 

https://www.zemeunvalsts.lv/cita-aci-skabargu-mekle-sava-balki-neredz-/353 

 

LLKC: Graudaugu un kartupeļu raža šogad laba 

Graudaugu raža Latvijā šogad vērtējama kā ļoti laba – Vidzemē nokulti kvieši pat līdz sešām tonnām 

no hektāra (ha), Kurzemē noņemti agrie kartupeļi līdz pat 50 tonnām no ha, liecina Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības speciālistu veiktā oficiālā ražas prognozēšana. 

http://laukos.la.lv/llkc-graudaugu-un-kartupelu-raza-sogad-laba 

 

Brisele sola virkni atvieglojumu sausuma skartajiem lauksaimniekiem 

Vakar Briselē Eiropas Savienības dalībvalstis vienojušās par virkni Eiropas Komisijas (EK) 

ierosinātiem atbalsta pasākumiem, lai lauksaimniekiem atvieglotu nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ radušos 

finansiālos zaudējumus, informēja EK pārstāvniecībā Latvijā. 

http://laukos.la.lv/brisele-sola-virkni-atvieglojumu-sausuma-skartajiem-lauksaimniekiem 

 

Tiek izsolīti dārzeņu audzētāja Galiņi nekustamie īpašumi   

Elektroniskajās izolēs tiek pārdoti dārzeņu audzēšanas zemnieku saimniecības «Galiņi» nekustamie 

īpašumi, apstiprināja «Galiņu» pārstāve Edīte Strazdiņa. 

https://www.db.lv/zinas/tiek-izsoliti-darzenu-audzetaja-galini-nekustamie-ipasumi-490290 

 

Video: 'Stockmann' jumta bites noslēdz medus vākšanas sezonu 

No kopumā septiņām uz universālveikala "Stockmann" jumta dzīvojošajām bišu saimēm šī gada 

sezonā izdevies iegūt 370 kilogramus medus jeb vidēji gandrīz 53 kilogramus no vienas bišu saimes. 

https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/video-stockmann-jumta-bites-nosledz-medus-vaksanas-

sezonu.d?id=51408965 

 

 

 

 

LAD AKTUALITĀTES: 

 

Vietējo nozīmīgo lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu audzētāji var pieteikties atbalstam 

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019. gada 1.septembra var pieteikties atbalstam 

lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS). Šo valsts atbalsta maksājumu 

var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu - Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, 

Latvijas baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa 

zirgu, Latvijas vietējās kazu šķirnes audzētāji. 

http://www.losp.lv/node/6148 

 

 

 

 

https://www.zemeunvalsts.lv/cita-aci-skabargu-mekle-sava-balki-neredz-/353
http://laukos.la.lv/llkc-graudaugu-un-kartupelu-raza-sogad-laba
http://laukos.la.lv/brisele-sola-virkni-atvieglojumu-sausuma-skartajiem-lauksaimniekiem
https://www.db.lv/zinas/tiek-izsoliti-darzenu-audzetaja-galini-nekustamie-ipasumi-490290
https://www.delfi.lv/temas/stockmann
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/video-stockmann-jumta-bites-nosledz-medus-vaksanas-sezonu.d?id=51408965
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/video-stockmann-jumta-bites-nosledz-medus-vaksanas-sezonu.d?id=51408965
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/atbalsts-lauksaimniecibas-dzivnieku-genetisko-resursu-saglabasanai-191
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/atbalsts-lauksaimniecibas-dzivnieku-genetisko-resursu-saglabasanai-191
http://www.losp.lv/node/6148
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VAAD aktualitātes: 

 

Kaitīgo organismu izplatība no 15.-22.08. Silts un mitrs laiks pa dienu un vēsas naktis sekmējis dažādu 

puvju attīstību uz augļiem un dārzeņiem. Novērota lapu sausplankumainība ar 30% izplatību un lakstu 

puve ar 17 % izplatību http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti 

 

Par mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrāciju un reģistrācijas apliecību anulēšanu 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumu Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un 

substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" 30. punktu 

Valsts augu aizsardzības dienests informē, ka: 

https://www.vestnesis.lv/op/2019/177.16 

 

 

 

Citas aktualitātes: 

 

3. septembrī, Zemkopības ministrijā (ZM) notiks tematiskās darba grupas sanāksme par laba 

lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumiem. Vairāk informācijas ŠEIT.  

Sanāksme notiks ZM ēkas 314. telpā, Republikas laukumā 2, Rīgā, sākums pulksten 10.00.  

 

4. septembrī, Zemkopības ministrijā (ZM) notiks tematiskās darba grupas “Vide/Klimats” apakšgrupas 

“Klimats un gaiss” sanāksme. Vairāk informācijas ŠEIT.  

Sanāksme notiks ZM ēkas 314. telpā, Republikas laukumā 2, Rīgā, sākums pulksten 10.00.  

 

4. septembrī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalīsies izstādes “Riga Food 2019” atklāšanas 

pasākumā un Augstas kvalitātes pārtikas produktu – maizes, piena, medus – konkursa uzvarētāju 

apbalvošanā. Izstādē šogad piedalīsies 700 uzņēmumu no 30 valstīm. Latvijas nacionālajā kopstendā 

savu produkciju rādīs 22 uzņēmumi. Izstādē pavisam būs apskatāmi 13 valstu kopstendi. Vairāk 

informācijas par izstādi “Riga Food 2019” - ŠEIT.  

Izstāde notiks Ķīpsalas ielā 8, Rīgā, atklāšana 4. septembrī pulksten 11.00.  

 

4. septembrī, Zemkopības ministrijā (ZM) notiks tematiskās darba grupas “Vide/Klimats” apakšgrupas 

“Ūdens, augsne, bioloģiskā daudzveidība un ainavas saglabāšana” sanāksme. Vairāk informācijas 

ŠEIT.  

Sanāksme notiks ZM ēkas 314. telpā, Republikas laukumā 2, Rīgā, sākums pulksten 13.30.  

 

 

 

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

https://t.co/InBNay9YSC?amp=1
https://www.vestnesis.lv/op/2019/177.16
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp-tematiskas-darba-grupas?id=17341#jump
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp-tematiskas-darba-grupas?id=17341#jump
http://www.bt1.lv/rigafood/index.php#facts
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp-tematiskas-darba-grupas?id=17341#jump

