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INFOLAPA Nr. 1 

 

 

LOSP medijos: 

 

www.nra.lv, Lauksaimnieki novērtē PVN samazināšanu augļiem un dārzeņiem 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) par gada notikumu nosaukusi pievienotās 

vērtības nodokļa samazināšanu Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem. 

Savukārt sausuma radītās sekas – par gada neražu. 

https://nra.lv/latvija/267968-lauksaimnieki-noverte-pvn-samazinasanu-augliem-un-

darzeniem.htm?fbclid=IwAR1jYUFQELEZtNtxySqDfHlhx-ER9OFGWnJh4fVvcuoYPvBc-

9ZS9c6Miqo  

 

www.nra.lv, Vēlas panākt samazinātu PVN arī gaļas un piena produktiem 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) nākamgad plāno strādāt pie tā, lai 

panāktu samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes ieviešanu arī gaļas un piena 

produktiem līdzīgi, kā tas ir Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārzeņiem, informēja LOSP 

sabiedrisko attiecību speciāliste Krista Garkalne. 

https://nra.lv/ekonomika/latvija/267884-velas-panakt-samazinatu-pvn-ari-galas-un-piena-

produktiem.htm?fbclid=IwAR0E4B-aWBPE6x-

kIaYZ0ASi4xh2Oaadok4IdK9Jchl6qHsoi5WObG9aVmM  

 

www.skaties.lv, Lauksaimnieki kā gada “neražu” vērtē Latvijai netipisko sausumu  

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aģentūrai LETA atzina, ka karstuma un 

sausuma dēļ Latvijas augļkopju raža bija vairāk nekā 40% zemāka salīdzinājumā ar plānoto ražas 

apmēru, kāds būtu bijis normālos laika apstākļos. Iepriekšējā gadā bojātos augus šogad turpināja 

iznīcināt viens no sausākajiem maija mēnešiem meteoroloģisko novērojumu vēsturē. “Dārzi izkalta, 

bet tiem augiem, kas vēl spēja turēties pretī sausumam, bira augļi, savukārt palikušie augļi bija 

nelieli. Sausais un karstais laiks aktivizēja dažādu insektu savairošanos. Tādējādi nozare cieta 

ievērojamus ražas zudumus,” norādīja padomē. 

https://skaties.lv/zinas/latvija/lauksaimnieki-ka-gada-nerazu-verte-latvijai-netipisko-sausumu/  

 

www.delfi.lv LOSP paziņojis nozīmīgākos 2018. gada notikumus lauksaimniecībā 

Tuvojoties gada nogalei, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir izveidojusi 

sarakstu ar nozīmīgākajiem 2018. gada notikumiem nozarē, pieminot samazināto PVN likumi 

Latvijas augļiem, ogām un dārzeņiem, lielo karstumu, sausumu un Āfrikas cūku mēri, portālu "Delfi" 

informēja LOSP pārstāve Krista Garkalne. 

https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/losp-pazinojis-nozimigakos-2018-gada-notikumus-

lauksaimnieciba.d?id=50685963&fbclid=IwAR1rG_bsdm9lETvfgOiGeweQOf9qVv0yA3lJkKOXK

0F68urNLbU7atj1tuE  

 

www.laukos.lv, LOSP aicina valdības veidošanā ņemt vērā lauksaimnieku, mežsaimnieku un 

pārtikas ražotāju prasības 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina valdības veidošanā ņemt vērā arī 

lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas ražotāju prasības, informēja LOSP pārstāvji. Tāpat LOSP 

pārstāvji ceturtdien sagatavoja un nosūtīja Latvijas valsts prezidentam Raimondam Vējonim un 

Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei (VL-TB/LNNK) rezolūciju par potenciālās valdības plānu. 

http://www.nra.lv/
https://nra.lv/latvija/267968-lauksaimnieki-noverte-pvn-samazinasanu-augliem-un-darzeniem.htm?fbclid=IwAR1jYUFQELEZtNtxySqDfHlhx-ER9OFGWnJh4fVvcuoYPvBc-9ZS9c6Miqo
https://nra.lv/latvija/267968-lauksaimnieki-noverte-pvn-samazinasanu-augliem-un-darzeniem.htm?fbclid=IwAR1jYUFQELEZtNtxySqDfHlhx-ER9OFGWnJh4fVvcuoYPvBc-9ZS9c6Miqo
https://nra.lv/latvija/267968-lauksaimnieki-noverte-pvn-samazinasanu-augliem-un-darzeniem.htm?fbclid=IwAR1jYUFQELEZtNtxySqDfHlhx-ER9OFGWnJh4fVvcuoYPvBc-9ZS9c6Miqo
http://www.nra.lv/
https://nra.lv/ekonomika/latvija/267884-velas-panakt-samazinatu-pvn-ari-galas-un-piena-produktiem.htm?fbclid=IwAR0E4B-aWBPE6x-kIaYZ0ASi4xh2Oaadok4IdK9Jchl6qHsoi5WObG9aVmM
https://nra.lv/ekonomika/latvija/267884-velas-panakt-samazinatu-pvn-ari-galas-un-piena-produktiem.htm?fbclid=IwAR0E4B-aWBPE6x-kIaYZ0ASi4xh2Oaadok4IdK9Jchl6qHsoi5WObG9aVmM
https://nra.lv/ekonomika/latvija/267884-velas-panakt-samazinatu-pvn-ari-galas-un-piena-produktiem.htm?fbclid=IwAR0E4B-aWBPE6x-kIaYZ0ASi4xh2Oaadok4IdK9Jchl6qHsoi5WObG9aVmM
http://www.skaties.lv/
https://skaties.lv/zinas/latvija/lauksaimnieki-ka-gada-nerazu-verte-latvijai-netipisko-sausumu/
https://skaties.lv/zinas/latvija/lauksaimnieki-ka-gada-nerazu-verte-latvijai-netipisko-sausumu/
https://www.delfi.lv/temas/losp
https://www.delfi.lv/temas/pvn
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/losp-pazinojis-nozimigakos-2018-gada-notikumus-lauksaimnieciba.d?id=50685963&fbclid=IwAR1rG_bsdm9lETvfgOiGeweQOf9qVv0yA3lJkKOXK0F68urNLbU7atj1tuE
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/losp-pazinojis-nozimigakos-2018-gada-notikumus-lauksaimnieciba.d?id=50685963&fbclid=IwAR1rG_bsdm9lETvfgOiGeweQOf9qVv0yA3lJkKOXK0F68urNLbU7atj1tuE
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/losp-pazinojis-nozimigakos-2018-gada-notikumus-lauksaimnieciba.d?id=50685963&fbclid=IwAR1rG_bsdm9lETvfgOiGeweQOf9qVv0yA3lJkKOXK0F68urNLbU7atj1tuE
http://www.laukos.lv/
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http://laukos.la.lv/losp-aicina-valdibas-veidosana-nemt-vera-lauksaimnieku-mezsaimnieku-un-

partikas-razotaju-prasibas  

 

www.laukos.lv, Lauksaimnieki pasaka, ko domā par šī gada “neražu” 

Iepriekšējā gadā bojātos augus šogad turpināja iznīcināt viens no sausākajiem maija mēnešiem 

meteoroloģisko novērojumu vēsturē. 

http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-pasaka-ko-doma-par-si-gada-nerazu  

 

www.tvnet.lv, LOSP vēlas panākt samazinātās PVN likmes ieviešanu arī gaļas un piena 

produktiem 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) nākamgad plāno strādāt pie tā, lai 

panāktu samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes ieviešanu arī gaļas un piena 

produktiem līdzīgi, kā tas ir Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārzeņiem, informēja LOSP 

sabiedrisko attiecību speciāliste Krista Garkalne. 

https://www.tvnet.lv/6485063/losp-velas-panakt-samazinatas-pvn-likmes-ieviesanu-ari-galas-un-

piena-produktiem  

 

www.diena.lv, LOSP vēlas samazinātās PVN likmes arī gaļas un piena produktiem 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) nākamgad plāno strādāt pie tā, lai 

panāktu samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes ieviešanu arī gaļas un piena 

produktiem līdzīgi, kā tas ir Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārzeņiem, aģentūru LETA 

informēja LOSP sabiedrisko attiecību speciāliste Krista Garkalne. 

https://diena.lv/raksts/latvija/zinas/losp-velas-samazinatas-pvn-likmes-ari-galas-un-piena-

produktiem-14211409  

 

www.laukos.lv, Latvijas veikalu plauktos pašmāju piena produktu paliek mazāk 

Veikalu plauktos Latvijā vērojams vietējā tirgū ražoto piena produktu īpatsvara samazinājums, un to 

novērst ir Latvijas piena pārstrādātāju nākotnes izaicinājums, aģentūrai LETA pauda Latvijas 

Piensaimnieku centrālajā savienībā (LPCS). 

http://laukos.la.lv/latvijas-veikalu-plauktos-pasmaju-piena-produktu-paliek-mazak  

 

LPUF: Latvijas pārtikas ražotāju eksports šogad audzis par gandrīz 10% 

Latvijas pārtikas ražošanas nozarē eksports šogad ir pieaudzis par gandrīz 10% salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu, pastāstīja Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) padomes priekšsēdētāja 

Ināra Šure. 

http://laukos.la.lv/lpuf-latvijas-partikas-razotaju-eksports-sogad-audzis-par-gandriz-10  

 

 

Augstvērtīgs barības līdzeklis cūkām – soja 

Lilija Degola, LLU Dzīvnieku zinātņu institūts, Imants Jansons, Agroresursu un ekonomikas institūts 

Lai nodrošinātu dzīvniekus ar optimālu sabalansētu barību atbilstoši to fizioloģiskajām vajadzībām, 

lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanā arvien lielākas raizes sagādā pilnvērtīga proteīna 

nodrošināšana. Īpaši aktuāli tas ir cūkkopības nozarē. Cūkas ir visēdāji dzīvnieki, taču Eiropas 

Savienībā cūkgaļas patērētāji vēlas, lai cūkas būtu veģetārietes. 

http://laukos.la.lv/soja-augstvertigs-baribas-lidzeklis-cukam  

 

 

http://laukos.la.lv/losp-aicina-valdibas-veidosana-nemt-vera-lauksaimnieku-mezsaimnieku-un-partikas-razotaju-prasibas
http://laukos.la.lv/losp-aicina-valdibas-veidosana-nemt-vera-lauksaimnieku-mezsaimnieku-un-partikas-razotaju-prasibas
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-pasaka-ko-doma-par-si-gada-nerazu
http://www.tvnet.lv/
https://www.tvnet.lv/6485063/losp-velas-panakt-samazinatas-pvn-likmes-ieviesanu-ari-galas-un-piena-produktiem
https://www.tvnet.lv/6485063/losp-velas-panakt-samazinatas-pvn-likmes-ieviesanu-ari-galas-un-piena-produktiem
http://www.diena.lv/
https://diena.lv/raksts/latvija/zinas/losp-velas-samazinatas-pvn-likmes-ari-galas-un-piena-produktiem-14211409
https://diena.lv/raksts/latvija/zinas/losp-velas-samazinatas-pvn-likmes-ari-galas-un-piena-produktiem-14211409
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/latvijas-veikalu-plauktos-pasmaju-piena-produktu-paliek-mazak
http://laukos.la.lv/lpuf-latvijas-partikas-razotaju-eksports-sogad-audzis-par-gandriz-10
http://laukos.la.lv/soja-augstvertigs-baribas-lidzeklis-cukam
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www.laukos.lv, 27.12.2018, LOSP aicina valdības veidošanā ņemt vērā lauksaimnieku, 

mežsaimnieku un pārtikas ražotāju prasības 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina valdības veidošanā ņemt vērā arī 

lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas ražotāju prasības, informēja LOSP pārstāvji. 

http://laukos.la.lv/losp-aicina-valdibas-veidosana-nemt-vera-lauksaimnieku-mezsaimnieku-un-

partikas-razotaju-prasibas?fbclid=IwAR1G0-fCZladex02aLu45wCD_5S3CUQ4-

zqYjjPFsh_VE92aHb5rOo1mZWQ    

 

www.tvnet.lv, LOSP aicina valdības veidošanā ņemt vērā arī lauksaimnieku prasības 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina valdības veidošanā ņemt vērā arī 

lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas ražotāju prasības, informē LOSP pārstāvji. 

https://www.tvnet.lv/6486502/losp-aicina-valdibas-veidosana-nemt-vera-ari-lauksaimnieku-prasibas 

  

www.lv.lv, 27.12.2018.  Lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas ražotāju organizācijas 

nosūtījušas rezolūciju par potenciālās Valdības darba plānu 

27.decembrī Latvijas lauksaimnieku organizācijas sagatavojušas un nosūtījušas Latvijas valsts 

prezidentam Raimondam Vējonim un Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei rezolūciju par 

potenciālās Valdības plānu.  

https://lvportals.lv/dienaskartiba/301096-lauksaimnieku-mezsaimnieku-un-partikas-razotaju-

organizacijas-nosutijusas-rezoluciju-par-potencialas-valdibas-darba-planu-2018 

  

www.nozare.lv , LETA, LOSP aicina valdības veidošanā ņemt vērā arī lauksaimnieku, 

mežsaimnieku un pārtikas ražotāju prasības 

Rīga, 27.dec., LETA. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina valdības 

veidošanā ņemt vērā arī lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas ražotāju prasības, aģentūru LETA 

informēja LOSP pārstāvji. Tāpat LOSP pārstāvji ceturtdien sagatavoja un nosūtīja Latvijas valsts 

prezidentam Raimondam Vējonim un Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei (VL-TB/LNNK) 

rezolūciju par potenciālās valdības plānu. 

http://www.nozare.lv/nozares/agro/item/EC70A599-FA65-4227-9F50-367080E347F3/  

 

www.laiki.lv Lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas ražotāju organizācijas nosūtījušas 

rezolūciju par potenciālās Valdības darba plāni  

http://laiki.lv/losp-lauksaimnieku-mezsaimnieku-un-partikas-razotaju-organizacijas-nosutijusas-

rezoluciju-par-potencialas-valdibas-darba-planu/ 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Lauku Foruma aktivitātes: 

4. Latvijas Lauku kopienu parlaments! LLKP ir mūsu organizēts pasākums, kas notiks jau ceturto 

reizi. Nākamgad, 6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļenieku pagastā 4. LLKP pulcēs ap 200 

pašvaldību, uzņēmēju, NVO, valsts pārvaldes pārstāvjus un akadēmiķus, lai divu dienu garumā 

„uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem 

sabiedrības līdzdalības rīkiem, viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes 

apsaimniekošanas metodēm un jaunu kultūru ieviešanu un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan 

Latvijā, gan Eiropā. 

 

http://laukos.la.lv/losp-aicina-valdibas-veidosana-nemt-vera-lauksaimnieku-mezsaimnieku-un-partikas-razotaju-prasibas?fbclid=IwAR1G0-fCZladex02aLu45wCD_5S3CUQ4-zqYjjPFsh_VE92aHb5rOo1mZWQ
http://laukos.la.lv/losp-aicina-valdibas-veidosana-nemt-vera-lauksaimnieku-mezsaimnieku-un-partikas-razotaju-prasibas?fbclid=IwAR1G0-fCZladex02aLu45wCD_5S3CUQ4-zqYjjPFsh_VE92aHb5rOo1mZWQ
http://laukos.la.lv/losp-aicina-valdibas-veidosana-nemt-vera-lauksaimnieku-mezsaimnieku-un-partikas-razotaju-prasibas?fbclid=IwAR1G0-fCZladex02aLu45wCD_5S3CUQ4-zqYjjPFsh_VE92aHb5rOo1mZWQ
https://www.tvnet.lv/6486502/losp-aicina-valdibas-veidosana-nemt-vera-ari-lauksaimnieku-prasibas
https://lvportals.lv/dienaskartiba/301096-lauksaimnieku-mezsaimnieku-un-partikas-razotaju-organizacijas-nosutijusas-rezoluciju-par-potencialas-valdibas-darba-planu-2018
https://lvportals.lv/dienaskartiba/301096-lauksaimnieku-mezsaimnieku-un-partikas-razotaju-organizacijas-nosutijusas-rezoluciju-par-potencialas-valdibas-darba-planu-2018
http://www.nozare.lv/nozares/agro/item/EC70A599-FA65-4227-9F50-367080E347F3/
http://www.laiki.lv/
http://laiki.lv/losp-lauksaimnieku-mezsaimnieku-un-partikas-razotaju-organizacijas-nosutijusas-rezoluciju-par-potencialas-valdibas-darba-planu/
http://laiki.lv/losp-lauksaimnieku-mezsaimnieku-un-partikas-razotaju-organizacijas-nosutijusas-rezoluciju-par-potencialas-valdibas-darba-planu/
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Pasākuma tematiskais virziens: 

Kas ir mūsdienīga dzīvošana laukos? Depopulācija, sabiedrības novecošanās, infrastruktūras un 

pakalpojumu pieejamība, tehnoloģiskā attīstība, realitātes un virtualitātes sinerģija un konflikti, 

ekonomiskā paradigmu maiņa ir daļa no izaicinājumiem, kas sekmē jaunu dzīvesstilu iniciatīvu 

veidošanos laukos. 2019. gada vasarā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs 

vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju pārmaiņu ieviesējiem 

identificēt domubiedrus, esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem 

pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties un vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas 

veidotājiem - apzināt esošo likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei. 

 

Informāciju par parlamenta norisi, aktualitātēm un pieteikšanās kārtību varēs iegūt mājas 

lapā: www.laukuforums.lv. Par biedrību Latvijas Lauku forums vairāk uzziniet  mājas 

lapā www.llf.partneribas.lv, kā arī sociālajos   

tīklos: www.facebook.com/laukuforums          www.instagram.com/laukuforums/     

 

 

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: 

 

Biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” atskats uz 2018. gadu 

GADA LEPNUMS 
Esam pagodināti, ka Latvijas simtgades pasākumā „Lauki ienāk pilsētā”, kas norisinājās 8. septembrī 

11. novembra krastmalā, Rīgā, tieši mums tika uzticēts gods atspoguļot bioloģisko lauksaimniecību 

Latvijas laika griežos.  Priecājamies, ka ar mūsu biedru, lauksaimnieku un pārstrādes uzņēmumu, 

atbalstu spējām visas saulainās rudens dienas garumā būt interesanti, krāsaini, saistoši kā bērniem, tā 

pieaugušajiem.  2018. gadā visvairāk lepojamies par mūsu biedriem – gan par tiem, kas nesavtīgi 

atbalsta biedrības aktivitātes, gan tiem, kas nerimstoši turpina attīstīt savas saimniecības vai 

pārstrādes uzņēmumus, veicinot bioloģiskās lauksaimniecības attīstību Latvijā. 

http://www.lbla.lv/biedribas-latvijas-biologiskas-lauksaimniecibas-asociacija-atskats-uz-2018-gadu  

 

Latvijai pieejamais ES struktūrfondu finansējums nemainīsies 

Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstīto projektu finansējums pēc 2020. gada, visticamāk, 

nesamazināsies, noteikumi attiecībā uz projektos sasniedzamajiem mērķiem varētu kļūt specifiskāki 

http://www.db.lv/zinas/latvijai-pieejamais-es-strukturfondu-finansejums-nemainisies-482782\  
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Līdz 16. janvārim ikviens jaunais lauku uzņēmējs, kurš piedalījies LLKC rīkotajās mācībās, 

aicināts pieteikties dalībai konkursā “Laukiem būt!”, ko jau septīto gadu organizē Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) un Valsts Lauku tīkls.  

http://www.losp.lv/node/5707 

 
 

LAD: dots starts 27 miljonu eiro atbalstam zivsaimniecībā un akvakultūrā 

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai 

dažādos Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības 

programmas zivsaimniecības attīstībai atbalsta pasākumos zivsaimniecībā un akvakultūrā, kur 

kopējais pieejamais finansējums pārsniedz 27 miljonus eiro, liecina informācija oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”. http://laukos.la.lv/lad-dots-starts-27-miljonu-eiro-atbalstam-zivsaimnieciba-un-

akvakultura  

 

Sparģeļbrokoļi? Jaunumi ziedkāpostu un brokoļu šķirņu klāstā 

Kaut gan pērnvasar karstuma un sausuma dēļ ziedkāpostu un brokoļu raža visā ES padevās sliktāka, 

nekā plānots, tas nenozīmē, ka zemnieki atteiksies no to audzēšanas turpmāk. Arī šogad selekcijas 

firmas iepazīstina audzētājus ar saviem jaunākajiem hibrīdiem. 

http://laukos.la.lv/jaunumi-ziedkapostu-un-brokolu-skirnu-klasta 

 

Astoņreiz mazāk nekā Austrijā. “Laumu” saimniece par atbalstiem un konkurētspēju 

Cik konkurētspējīgas ir Latvijas mazās saimniecības salīdzinājumā ar Austrijas ģimenes 

saimniecībām – intervijā Agro Topam, balstoties uz savas saimniecības darbības rādītājiem, vērtē 

Vadakstes pagasta Laumu saimniece Jolanta Klāviņa. Viņa ir agronome ar specializāciju 

lauksaimniecības uzņēmējdarbībā, kā arī ieguvusi sociālo maģistra grādu ekonomikā. Laumas ir 

Jolantas īpašums kopš 2005. gada. 

http://laukos.la.lv/austrija-mazie-zemnieki-sanem-astonreiz-lielaku-atbalstu  

 

Lauksaimnieki: Līdz šim graudaugu sējumi pārziemo samērā veiksmīgi 

Līdz šim graudaugu sējumi pārziemojuši samērā veiksmīgi, un arī tuvākajā laikā prognozētie laika 

apstākļi būtiskus draudus tiem nerada, atzina aptaujātie eksperti. Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra (LLKC) Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis sacīja, ka līdz šim graudaugu 

sējumi pārziemojuši veiksmīgi. Taču Zemgalē un Kurzemē ir nokusis tiem vēlamais sniegs un zeme 

vēl nav atkususi, bet uz lauka ir izveidojušās ūdens peļķes. Ja tās neuzsūksies zemē, gaisa 

temperatūrai pazeminoties peļķes var sasalt un vēlāk traumēt augu sakņu sistēmu. 

http://laukos.la.lv/lauksaimnieki-lidz-sim-graudaugu-sejumi-parziemo-samera-veiksmigi  
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Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi:  

 

Izdevniecība Saimnieks LV atgādina, ka ir pēdējais brīdis abonēt žurnālus jaunajam 2019. 

gadam! 

Izvēlies vienu vai abus žurnālus lauksaimniecības profesionāļiem un dārzumīļiem: 

Saimnieks LV - lauksaimniecības komercžurnāls profesionāliem saimniekiem. Žurnāls iznāk 

reizi mēnesī un stāsta par tehniku un jaunākajām tehnoloģijām, graudkopību, lopkopību, 

likumdošanu un juridiskām niansēm, nozares jaunumiem Latvijā un pasaulē, finansēšanas 

jautājumiem, par saimnieku ikdienu un sievietes dzīvi laukos. Žurnālā ir atrodami daudzveidīgi 

uzņēmumu piedāvājumi tieši lauksaimniekiem! Esi informēts par interesantāko, kas notiek Latvijas 

lauksaimniecībā katru mēnesi! 

Dārzs un Drava - pieredzes bagātākais skaisto dārzu žurnāls. Baltijas valstu pieredzes bagātākais 

dārzkopības žurnāls pie lasītājiem nāk četras reizes gadā. 

Žurnālā iekļautas pastāvīgās rubrikas: Dārza ierīkošana, Ziedu prieks, Augļu dārzs, Augu aizsardzība, 

Dārzeņu lauks, Bišu drava u.c., stāstot par aktuālāko gan mazdārziņu īpašniekiem, gan nozares 

speciālistiem. 

Žurnālus visērtāk abonēt šādos veidos: 
 Visās Latvijas pasta nodaļās 

 Pie sava pastnieka 

 abone.pasts.lv 

 Zvanot mums uz redakciju: 28611555 

Atceries, ka abonēt ir izdevīgāk nekā pirkt tirdzniecības vietās! 

 

 
 

 

 

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