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INFOLAPA Nr. 6 

 

 

LOSP medijos: 
 

Latvijas radio 1, Ar kampaņu "Godīgs piens" aicina izvēlēties Latvijas piena 

produktus 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) uzsākusi kampaņu „Godīgs piens”, tās 

mērķis ir aicināt importētā piena vietā izvēlēties pašmāju. Akcija gan raisījusi pretrunīgas reakcijas – 

ir tās atbalstītāji un ir noliedzēji! Kāpēc tā, interesējamies raidījumā Kā labāk dzīvot. Par kampaņu un 

piena, kā arī piena produktu labajām īpašībām stāsta Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 

padomes valdes loceklis Piena grupas vadītājs Guntis Gūtmanis, zemnieku saimniecības "Zilūži" 

saimnieks, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs. 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/ar-kampanu-godigs-piens-aicina-izveleties-latvijas-piena-

produkt.a114618/  

 

LOSP: Esam pārliecināti par Latvijas dārzeņu un augļu kvalitāti 
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir izvērtējusi 8. februāra LTV1 radio 

raidījumu “Kā labāk dzīvot” par dārzeņu un augļu kvalitāti, pēc kura ir radušies vairāki iebildumi par 

raidījuma objektivitāti. http://www.losp.lv/node/5780 

 

 

8. februārī notika VAAD ikgadējā tikšanās ar nozares NVO, pārrunāti 2018. gada 

darbības rezultāti un š.g. aktualitātes. Sanāksmes prezentācijas pieejamas šeit: 

http://www.losp.lv/node/5782  

 

 

 

www.db.lv Kūdras nozare piedzīvojusi strauju uzrāvienu 
Klimatiskie apstākļi pērn ļāvuši būtiski palielināt kūdras ieguves apjomus. Uzņēmēji optimistiski par 

nozares perspektīvām, to vairo arī fakts, ka kūdras izmantošana pirmo reizi minēta valdības 

deklarācijā. 

https://www.db.lv/zinas/kudras-nozare-piedzivojusi-strauju-uzravienu-483922 

 

 

 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/ar-kampanu-godigs-piens-aicina-izveleties-latvijas-piena-produkt.a114618/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/ar-kampanu-godigs-piens-aicina-izveleties-latvijas-piena-produkt.a114618/
http://www.losp.lv/node/5780
http://www.losp.lv/node/5782
http://www.db.lv/
https://www.db.lv/zinas/kudras-nozare-piedzivojusi-strauju-uzravienu-483922
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Dienas bizness, Biksta deputātus izlemt lauksaimniecības likteni  2030.gadā plāno 

siltumnīcas gāzu emisijas samazinājumu ar līdzšinējām metodēm un līdzekļiem nav iespējams 

panākt, un lauksaimniecības nozare emisijas atšķirībā no citam nozarēm ir audzējusi Guntis Vilnītis.  

 

 

 

 

Latvijas Radio1, Raidījumā Labrīt  8:05. Pēc pirmā gada ar samazinātu PVN Latvijai 

raksturīgiem dārzeņiem un augļiem, ražotāju skaits nozarē pieaudzis par 3, savukārt budžetā PVN  

ieņēmumi sarukuši par 3,8 miljoniem eiro. Cenas dažādām dārzeņu un augļu grupām atšķiras - 

vieniem tās sarukušas vairāk, citiem mazāk. Jūtamākais ieguvums patlaban ir labāka konkurētspēja ar 

importa produkciju, saka lauksaimnieki. Plašāk par tematu Sintijas Ambotes ierakstā.  

http://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=1&y=2019&m=2&d=6 

https://www.facebook.com/guntis.vilnitis?__tn__=K-R&eid=ARC7NRGkfojqPIlP8LXXxuwZ8MRH905qqUonoSGX01nTx0xfHCMm71VjHmNR9eBk72lKWe2C76XCA8sF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6hI-5aW9zDAqiVspDPmNMpChK0Zs8xhVJjgIgBEpmAiP9gj5iIVDZA639Y1fM8uWLMVbDxZ7t-GzVr3Mt8psij_7itqm2hLEQifizD4xBAfDBFALRPhvLqTmcRj240hrbR58aGuQRAA98WUPJ2Nt_60dWaACShil6ierfkbLdCRnRQZ8Qw0RlEJ3svs-NlmdxRP32_f7ez7wQ
http://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=1&y=2019&m=2&d=6
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Latvijas Radio 4 raidījumā Домская Площадь, Par PVN ieguvumiem nozarei un 

tautsaimniecībai 8:36 http://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2019&m=2&d=6 … Guntis 

Vilnitis Dzintra Lejniece 

 
 

 

Латвийского радио 4 «Подробности» Латвийской свинины на полках 

супермаркетов почти нет, сообщает Латвийская ассоциация свиноводов 

(34:16 min) https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/izklasta/4-fevralja-isklyuchenie-gobzemsa-dotacii-avtobusnih-

marshrutov-d.a114456/  Latvijas Cūku Audzētāju Asociācija Dzintra Lejniece 

 
 

Latvijas vīndari izveidojuši ceļvedi tūrei pa Latvijas vīna darītavām 
Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība (LVVB) sadarbībā ar 12 Latvijas vīna darītavām ir izveidojusi 

mājaslapu, kura kalpos kā ceļvedis tūrei pa Latvijas vīna darītavām, aģentūru LETA informēja 

biedrībā. Mājaslapas apmeklētāji var iepazīties ar ikvienas no šīm vīna darītavām stāstu un detalizēti 

izpētīt to piedāvāto produkciju, kā arī uzzināt, kā turp nokļūt un pieteikt degustāciju. Tāpat mājaslapa 

sniedz informāciju par vīna darītavas reģionā esošajām nakšņošanas iespējām un interesantākajiem 

apskates objektiem. 

https://www.apollo.lv/6515891/latvijas-vindari-izveidojusi-celvedi-turei-pa-latvijas-vina-daritavam 

https://www.facebook.com/pages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C/477256302326744?__tn__=K-R&eid=ARCZy86V-mXJfBfUr82yJbnhgFZabWnjZclSEMcIrmt_7oIyvJsXFb2lfoR0SnygHn5ipbQaxhczHcuA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKYiBLQxqK-T8vuU5fYCqwn5HlvSsFy_eKZDDhbY_O5YGjy6Y0mMXMg4g-Jj0zl7skTZBxOJmjF8Zkb5C6EaLwovUt0gtaT4Mb32aa3a9tbyT3RQt-LVss9DkDFD0F0sMQQJLagv5adL7Z81D2vJ9_ZTvE1l7A28iNM2MkkxzJAqTBBbKOoLgBKe0xuBCg4EFaz4CbQugEkGEz
http://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2019&m=2&d=6&fbclid=IwAR0nnlL8Xfjnmh9L-yx2B2gZGee_kseCkpSPr9oqS-br6HhDN9UQrkNSPw8
https://www.facebook.com/guntis.vilnitis?__tn__=K-R&eid=ARBN_DfDxg7iQqw8EumlVh1ugEfiz-9qcUUJyDi3CFk8w_RmEyOGxMFa5v5DaoTX1uFJy-J4n2LsfEW1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKYiBLQxqK-T8vuU5fYCqwn5HlvSsFy_eKZDDhbY_O5YGjy6Y0mMXMg4g-Jj0zl7skTZBxOJmjF8Zkb5C6EaLwovUt0gtaT4Mb32aa3a9tbyT3RQt-LVss9DkDFD0F0sMQQJLagv5adL7Z81D2vJ9_ZTvE1l7A28iNM2MkkxzJAqTBBbKOoLgBKe0xuBCg4EFaz4CbQugEkGEz
https://www.facebook.com/guntis.vilnitis?__tn__=K-R&eid=ARBN_DfDxg7iQqw8EumlVh1ugEfiz-9qcUUJyDi3CFk8w_RmEyOGxMFa5v5DaoTX1uFJy-J4n2LsfEW1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKYiBLQxqK-T8vuU5fYCqwn5HlvSsFy_eKZDDhbY_O5YGjy6Y0mMXMg4g-Jj0zl7skTZBxOJmjF8Zkb5C6EaLwovUt0gtaT4Mb32aa3a9tbyT3RQt-LVss9DkDFD0F0sMQQJLagv5adL7Z81D2vJ9_ZTvE1l7A28iNM2MkkxzJAqTBBbKOoLgBKe0xuBCg4EFaz4CbQugEkGEz
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006970188500&__tn__=K-R&eid=ARCdSBIms6Ld_-par_YHscMiyW2dGpws9sFzAm0YYzkjtDQ5qVg_tDePDtVh5qiJq1moi2amRl_Z0r1t&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKYiBLQxqK-T8vuU5fYCqwn5HlvSsFy_eKZDDhbY_O5YGjy6Y0mMXMg4g-Jj0zl7skTZBxOJmjF8Zkb5C6EaLwovUt0gtaT4Mb32aa3a9tbyT3RQt-LVss9DkDFD0F0sMQQJLagv5adL7Z81D2vJ9_ZTvE1l7A28iNM2MkkxzJAqTBBbKOoLgBKe0xuBCg4EFaz4CbQugEkGEz
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/izklasta/4-fevralja-isklyuchenie-gobzemsa-dotacii-avtobusnih-marshrutov-d.a114456/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/izklasta/4-fevralja-isklyuchenie-gobzemsa-dotacii-avtobusnih-marshrutov-d.a114456/
https://www.apollo.lv/6515891/latvijas-vindari-izveidojusi-celvedi-turei-pa-latvijas-vina-daritavam
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Dienas bizness, 5.2.2019. Deklarācijā rakstītais priecē mežsaimniekus  
 

 
 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Latvijas Biškopības biedrības aktualitātes: 
seminārs: tēma: „Higiēnas prasības biškopības uzņēmumā" – lektore Ineta Eglīte š.g. 16. 

februārī, plkst. 14.00, Valmieras 5. vidusskolā, Raiņa ielā 3, Valmierā; 

seminārs: tēma: „Biškopības produktu izmantošana veselībai" – lektori Jānis Šnikvalds un 

Maruta Solvita Naudiņa š.g. 16. februārī, plkst. 11.00, Zvana ielā 2, Ventspilī; 

seminārs: tēma: “Pavasara darbi dravā” lektors Guntars Melnis š.g. 16. februārī, plkst. 10.00, 

Aizkraukles sākumskolā, Rūpniecības ielā 10, Aizkrauklē; 

          seminārs: tēma: „ Digitālie dravas pieraksti. Biškopības Digitalizācijas projekts " – lektori J. 

Kronbergs un A.Vallis, š.g. 23. februārī, plkst. 10.00, Lēdurgas kultūras namā, Emiļa Melngaiļa 

iela 2, Lēdurgā; 

 

 

Latvijas Cūku audzētāju asociācija 

Seminārs Soja Latvijā: vai varam to izaudzēt, un vai tā ir līdzvērtīga 

importētajai sojai?! http://www.losp.lv/node/5784 

http://www.losp.lv/node/5784
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Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 
 LŠTAA ar šķirnes trušiem piedalīsies 

 16. un 17. februārī  starptautiskā šķirnes trušu, mājputnu un jūrascūciņu izstādē.  

Notikuma vieta   Plunge., Medeno g. 7 

16. februāris 

9:30 -18:00  

17.februāris. 

10:00 - 16:00. 
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Dižošanās akcijas "Dižprojekts 2018" balsošana ir sākusies! 
 

Arī šogad noteiksim LEADER Dižprojektu – Vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG 

darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un 

aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. Ir uzsākta projektu konkursa “Dižprojekts 2018” balsošana! 

Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, 

kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. Konkursa laikā galvenā nav 

projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par 

līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.  

  

Informācija par katru Dižprojekta 2018 nominantu publicēta LLF mājas lapā -

 http://llf.partneribas.lv/archives/5333 

 

Dižprojekts 2018 nominācija tiks piešķirta pēc vietējo rīcības grupu vērtējuma. Savukārt 

"Skatītāju simpātija" tiks noteikta pēc "Like"/"Patīk" saskaitīšanas Latvijas Lauku foruma sociālo 

tīklu galerijās: 

Draugiem.lv lapā - https://www.draugiem.lv/llf/gallery/?aid=69360277   

Facebook lapā -

 https://www.facebook.com/pg/laukuforums/photos/?tab=album&album_id=2025910934129950  

  

Balsot ar savu "Like"/"Patīk" var līdz līdz 19. februārim!  

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: 
 

Biškopjus aicina piedalīties aptaujā 
Latvijas Biškopības biedrība veic nozares struktūras izpēti un noskaidro biškopju vēlmes, lai 

sagatavotu nacionālās biškopības programmas projektu. Patlaban tiek strādāts pie 2020.–2022. gada 

programmas, tāpēc nozares pārstāvji tiek aicināti piedalīties aptaujā. 

http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/biskopjus-aicina-piedalities-aptauja 

 

 

 

 

http://llf.partneribas.lv/archives/5333
https://www.draugiem.lv/llf/gallery/?aid=69360277
https://www.facebook.com/pg/laukuforums/photos/?tab=album&album_id=2025910934129950
mailto:info@slieka.lv
http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/biskopjus-aicina-piedalities-aptauja
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Latvijā riska dzīvnieki tiek izmeklēti uz GSE  
Ņemot vērā, ka janvāra beigās Polijas dienvidrietumos tika konstatēts atipiskais L-tipa govju 

sūkļveida encefalopātijas (GSE) gadījums, Pārtikas un veterinārais dienests informē par GSE 

uzraudzību Latvijā. http://www.losp.lv/node/5786 

 

 
 

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas uzraudzība 2018. gadā 
2018. gadā Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) veicis 1860 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) 

lietošanas prasību ievērošanas pārbaudes. Pārbaužu laikā konstatēti 67 prasību pārkāpumi, no tiem 25 

gadījumos piemēroti administratīvie sodi. 

http://vaad.gov.lv/21/section.aspx/7238 

 

Lauksaimniekiem būs iespēja saņemt valsts atbalstu polisei sējumu 

apdrošināšanai pret sausumu 
Lauksaimniekiem dabas riski būs jāapdrošina vai jāveido naudas uzkrājums, savukārt kā jaunums 

valsts daļēji segot apdrošināšanas polišu klāstā būs arī sējumu apdrošināšanas risks pret sausumu, 

paredz Zemkopības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums, kas šodien tika skatīs valdības 

sēdē. http://laukos.la.lv/lauksaimniekiem-bus-iespeja-sanemt-valsts-atbalstu-polisei-sejumu-

apdrosinasanai-pret-sausumu 

 

Lauksaimniekiem dabas riski būs jāapdrošina vai jāveido naudas uzkrājums 
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par lauksaimniecības platību 

apdrošināšanas sistēmas pilnveidošanu, ar ko valdība iepazinās otrdien, 12. februārī. 

Pēdējos gados lauksaimnieki arvien vairāk apdrošina sējumus un lauksaimniecības dzīvniekus. 

Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji pašlaik piedāvā sējumu apdrošināšanu pret krusas, lietusgāžu, 

vētras un pārziemošanas (ziemāju sējumiem) radītiem zaudējumiem. Par šīm polisēm 

lauksaimniekiem ir pieejams atbalsts no Lauku attīstības plāna 2014.-2020. gadam (LAP 2014-2020) 

apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu daļējai segšanai. 

http://www.losp.lv/node/5787  

 

 

Uzlaboti nosacījumi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 

projektiem  

Valdība otrdien, 12. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā par 

valsts un ES atbalsta piešķiršanu darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

(SVVA) stratēģiju. Grozījumi paredz, ka pēc noteikumu stāšanās spēkā vietējā pašvaldība reģionālās 

https://t.co/H9mtp2eXjn
http://vaad.gov.lv/21/section.aspx/7238
http://laukos.la.lv/lauksaimniekiem-bus-iespeja-sanemt-valsts-atbalstu-polisei-sejumu-apdrosinasanai-pret-sausumu
http://laukos.la.lv/lauksaimniekiem-bus-iespeja-sanemt-valsts-atbalstu-polisei-sejumu-apdrosinasanai-pret-sausumu
http://www.losp.lv/node/5787
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nozīmes attīstības centrā varēs radīt un labiekārtot vietējās produkcijas realizēšanai paredzēto vidi - 

tirgus laukumu, tirdzniecības vietu. http://www.losp.lv/node/5788    

 

Latvijā audzētie augļi un dārzeņi pilnībā atbilst noteiktajām prasībām 
8. februārī Zemkopības ministrijas speciālisti “Latvijas radio 1” raidījuma “Kā labāk dzīvot” tiešraidē 

tika aicināti iepazīties ar trešās puses izstrādātu pētījumu par pesticīdu atliekvielu klātbūtni Latvijā 

audzētos augļos un dārzeņos. Pētījuma rezultātā autori konstatējuši, ka pesticīdu atliekvielu 

daudzums augļos un dārzeņos nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās prasības, t.i. – tās pat 

vairākkārt ir zem maksimāli pieļaujamām normām, kas apliecina, ka saimniecībās, kuru produkcija 

tika analizēta, ir ievērotas visas prasības attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietojumu. Taču 

raidījumā izskanējušajā viedoklī pētījuma rezultāti tika nekorekti interpretēti. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-audzetie-augli-un-darzeni-pilniba-atbilst-noteiktajam-

prasibam?id=9963  

 

Pārtikas uzņēmumiem ar nostiprinātām telpu īpašumtiesībām nebūs jāiesniedz 

dokumentu kopijas PVD 
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi noteikumu projektu, lai veiktu grozījumus pārtikas uzņēmumu 

atzīšanas un reģistrācijas kārtībā. Noteikumu projektu ceturtdien, 7. februārī, izsludināja Valsts 

sekretāru sanāksmē.  Patlaban visiem pārtikas uzņēmumiem, iesniedzot Pārtikas un veterinārajā 

dienestā (PVD) iesniegumu uzņēmuma atzīšanai vai reģistrācijai, iesniegumam jāpievieno 

dokumenta kopija, kas apliecina tā tiesības darboties nolūkotajās būvēs (telpās).  

http://www.zm.gov.lv/presei/partikas-uznemumiem-ar-nostiprinatam-telpu-ipasumtiesibam-nebus-

jaiesn?id=9962  

 

«Lursoft» pētījumā noskaidrojis 2018.gada vērtīgākos uzņēmumus visā Latvijā 

un reģionos  
Latvijas desmit vērtīgākie uzņēmumi koncentrējas Rīgā un Pierīgā, bet uzņēmumu vidējā vērtība 

pērn visstraujāk augusi Latgalē. Par vērtīgākajiem uzņēmumiem pērn atzīti “Latvenergo”, koka 

paneļu ražotājs  “Kronospan Riga” un “Latvijas Valsts meži”, liecina “Lursoft” pētījums, kurā 

analizēts visu Latvijas uzņēmumu novērtējums par 2018. gadu. 

https://www.lsm.lv/…/lursoft-petijuma-noskaidrojis-2018gad…/ 

 

Ovostar Union nav saņēmis atļauju Latvijā celt olu ražotnes   
Ovostar Union paziņojis par iekārtu iegādi Latvijas olu ražotnei 26 miljonu eiro vērtībā, taču vistu 

novietņu kompleksa izveidei nepieciešamo A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju nav saņēmis, 

noskaidroja db.lv. SIA Gallusman, kas vēlas īstenot Ovostar Union olu ražotnes projektu Latvijā, ir 

ietekmes uz vidi procedūras sākumā, db.lv skaidro Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) direktors 

Arnolds Lukšēvics. Vidējais laiks, kurā Eiropas Savienībā tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums, ir 

deviņi mēneši, pauž A. Lukšēvics. Pirms šādas atļaujas saņemšanas Gallusman noskatītajās teritorijās 

fermu celtniecības darbi nevar notikt. Par iegādātajām iekārtām VPVB direktors saka: «Tas ir 

uzņēmēja biznesa risks. Šodien var iepirkt, rīt pārdot. Var noliktavā uzglabāt gadu, ja ir izdevīgi 

iepircis. Tā ir viņa izvēle.» 

http://www.db.lv/zinas/ovostar-union-nav-sanemis-atlauju-latvija-celt-olu-razotnes-484238 

 

 

http://www.losp.lv/node/5788
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-audzetie-augli-un-darzeni-pilniba-atbilst-noteiktajam-prasibam?id=9963
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-audzetie-augli-un-darzeni-pilniba-atbilst-noteiktajam-prasibam?id=9963
http://www.zm.gov.lv/presei/partikas-uznemumiem-ar-nostiprinatam-telpu-ipasumtiesibam-nebus-jaiesn?id=9962
http://www.zm.gov.lv/presei/partikas-uznemumiem-ar-nostiprinatam-telpu-ipasumtiesibam-nebus-jaiesn?id=9962
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/lursoft-petijuma-noskaidrojis-2018gada-vertigakos-uznemumus-visa-latvija-un-regionos.a308780/?fbclid=IwAR1YVsYEiPcr9IwpGf8duujhES92jOfG94CVTgwvB66f24I9jLU9dD3LqpY
http://www.db.lv/zinas/ovostar-union-nav-sanemis-atlauju-latvija-celt-olu-razotnes-484238
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Komplekss Rāmava: izstāžu bizness neizzudīs   
Cilvēkiem būs svarīgi tikties klātienē, aplūkot un aptaustīt specializēto tehniku, tā uzskata SIA 

A.M.L. (izstāžu komplekss Rāmava) valdes loceklis Gusts Lūsis. Kompleksa Rāmava specializācija 

ir lauksaimniecība un mežsaimniecības izstāžu rīkošana. Vairums apmeklētāju ir no reģioniem – 

saimniecību īpašnieki, zemnieki, mežu īpašnieki un apsaimniekotāji, uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji 

un citi interesenti. «Apmeklētāji kļūst aizvien izglītotāki un prasīgāki. Izstādē viņiem ir iespēja 

aprunāties ar speciālistiem, izrunāt katra konkrētā jautājuma būtību, rast labākos risinājumus. 

Rīkojam izglītojošo programmu ar semināriem un diskusijām, kur piedalās nozaru eksperti un kur var 

smelties ne vienu vien labu ideju saimniecību attīstībai un efektīvākai saimniekošanai,» stāsta G. 

Lūsis. http://www.db.lv/zinas/komplekss-ramava-izstazu-bizness-neizzudis-483590 

 

Pārtikas kviešu cena Latvijā gada laikā pieaugusi par 21% 
Pārtikas kviešu cena 2018.gada decembrī Latvijā bija par 21% augstāka nekā 2017.gada attiecīgajā 

mēnesī, kā arī par 7% augstāka nekā to vidējā cena Latvijā pēdējos piecos gados, liecina Zemkopības 

ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati. Pagājušā gada decembrī Latvijā pārtikas kviešu 

cena bija 187 eiro tonnā salīdzinājumā ar 2017.gada decembri, kad to cena bija 155 eiro tonnā. 

Latvijā pārtikas kviešu cena pagājušā gada decembrī joprojām bija par 4% zemāka nekā vidējā cena 

Eiropas Savienībā (ES), kā arī par 1% zemāka nekā cena Lietuvā un par 0,1% zemāka nekā pārtikas 

kviešu cena Igaunijā. http://laukos.la.lv/partikas-kviesu-cena-latvija-gada-laika-pieaugusi-par-21 

 

Mežvijas saimnieko bioloģiski un manifestē dažādību 
Kocēnu novada bioloģiskā saimniecība Mežvijas audzē un pārstrādā dārzeņus, paši vāc to sēklas, bet 

no bioloģiskās dravas statusa nācies atteikties kaimiņu laukā iesēta rapša dēļ. 

«Ir cilvēki, kuri meklē bioloģisko produkciju, un ir tādi, kam ir pilnīgi vienalga, ko ēst. Tāpēc es 

vairs nebraucu uz Valmieras tirgu, tur ir vieta konvencionālajiem zemniekiem un monopreces 

audzētājiem, bet mēs ejam dažādības ceļu,» stāta Mežviju saimniece Santa Rumba. Savulaik 

Mežvijās saimniekoja Didža vecāki, bet arī Santas vecāki ir saistīti ar lauksaimniecību. Saimniecības 

īpašumā ir 30 hektāri zemes, bet kopā ar nomas zemēm – aptuveni 40. 

http://www.db.lv/zinas/mezvijas-saimnieko-biologiski-un-manifeste-dazadibu-484031 

 

Iznācis profi Latvija jaunais žurnāls! Žurnāls pieejams LOSP birojā! 

 

 
 

http://www.db.lv/zinas/komplekss-ramava-izstazu-bizness-neizzudis-483590
http://laukos.la.lv/partikas-kviesu-cena-latvija-gada-laika-pieaugusi-par-21
http://www.db.lv/zinas/mezvijas-saimnieko-biologiski-un-manifeste-dazadibu-484031
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Uzņēmēju pieredzes stāsti sadarbības projektā "Par ilgtspējīgu 
uzņēmējdarbību laukos" 
https://www.youtube.com/watch?v=mIydxWVyQFk 

 

Liellopu gaļas cenu līmenis pērn decembrī Latvijā bija otrs zemākais starp ES 

dalībvalstīm 
Govs liemeņa iepirkuma cena pagājušā gada decembrī Latvijā bija par 0,4% zemāka nekā mēnesi 

iepriekš, un liellopu gaļas cenas līmenis Latvijā pagājušā gada pēdējā mēnesī bija otrs zemākais starp 

Eiropas Savienībā (ES) dalībvalstīm, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta 

departamenta dati. 

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/liellopu-galas-cenu-limenis-pern-decembri-latvija-bija-otrs-

zemakais-starp-es-dalibvalstim-14213785 

 

Dārzkopji sniegoto ziemu vērtē kā labvēlīgu  
Pašlaik esošais sniegs un nelielais sals ir labvēlīgs dārzkopībā, intervijā Latvijas Radio pastāstīja 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils. Narvils 

vērtēja, ka līdz šim piedzīvotā ziema ir gana labvēlīga dārzkopībai. Sniega ir vairāk nekā citus gadus, 

un tas ir svarīgi pēc sausā gada, kad plašas teritorijas cieta no mitruma trūkuma. “Tas, ka pašlaik ir 

sniegs dārzos, mums dod cerību, ka pavasarī mitruma krājumi spēs atjaunoties augiem vajadzīgos 

apjomos,” sacīja eksperts. 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/darzkopji-sniegoto-ziemu-verte-ka-labveligu.a308428/ 

 

Cūkgaļas cena Latvijā pagājušā gada decembrī sarukusi par 6,5%  
Cūkgaļas cena Latvijā 2018.gada decembrī sarukusi par 6,5% salīdzinājumā ar pagājušā gada 

novembri, kā arī tā bija vidēji par 10,3% mazāka nekā 2017.gada decembrī, liecina Zemkopības 

ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati. Vienlaikus Eiropas Savienībā (ES) 

cūkgaļas vidējā cena decembrī bija par 5% mazāka nekā 2017.gada decembrī. Lietuvā cūkgaļas cena 

pagājušā gada decembrī bija par 12,9% mazāka nekā šajā mēnesī pirms gada, Polijā - par 9,9% 

mazāka, Vācijā - par 3,6% mazāka, Dānijā - par 3,1% mazāka, bet Igaunijā tā gada laikā kritusies par 

0,2%. 

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/cukgalas-cena-latvija-pagajusa-gada-decembri-sarukusi-par-

65-14213719 

 

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” janvāra numurā 
Žurnāla janvāra numurā lasiet interviju ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes 

priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani par situāciju piena nozarē un priekšnosacījumiem tās attīstībai. M. 

Cimermanis: “Ir vismaz trīs vaļi, uz kuriem balstās nozare – resurss ražošanai, zināšanas un tirgus 

spēks – spēja pārdot. Klimats un augsne mums ir piemērota lopkopībai, bet izglītības sistēma ir ļoti 

sliktā stāvoklī. Katrs gads, ko pavadām, nelabojot šo sistēmu, mūs attālina no mērķa – veselīga piena 

nozare.” Vērtējot piena nozares spēlētāju tirgus spēku, M. Cimermanis saka: “Līdzšinējie procesi – 

krīzes un tirgus kāpumi – tomēr skaidri parāda, ka nepieciešama kooperācija, kuras spēks ir piena 

pārstrāde.” 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/zurnala-latvijas-lopkopis-janvara-numura-1 

https://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader-sadarbiba/ilgtspejiga-uznemejdarbiba-laukos/342-uznemeju-pieredzes-stasti-sadarbibas-projekta-par-ilgtspejigu-uznemejdarbibu-laukos
https://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader-sadarbiba/ilgtspejiga-uznemejdarbiba-laukos/342-uznemeju-pieredzes-stasti-sadarbibas-projekta-par-ilgtspejigu-uznemejdarbibu-laukos
https://www.youtube.com/watch?v=mIydxWVyQFk
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/liellopu-galas-cenu-limenis-pern-decembri-latvija-bija-otrs-zemakais-starp-es-dalibvalstim-14213785
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/liellopu-galas-cenu-limenis-pern-decembri-latvija-bija-otrs-zemakais-starp-es-dalibvalstim-14213785
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/darzkopji-sniegoto-ziemu-verte-ka-labveligu.a308428/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/cukgalas-cena-latvija-pagajusa-gada-decembri-sarukusi-par-65-14213719
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/cukgalas-cena-latvija-pagajusa-gada-decembri-sarukusi-par-65-14213719
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/zurnala-latvijas-lopkopis-janvara-numura-1
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RTU meklē nākamās paaudzes klimata novatorus 
2019. gada 28. janvārī – Trešo gadu pēc kārtas Rīgas Tehniskā universitātes (RTU) Dizaina fabrika 

aicina dažādu nozaru profesionāļus, uzņēmumus un organizācijas pieteikties dalībai pasaules 

vadošajā mobilitātes programmā «Pioneers into Practice 2019», kas vērsta uz klimata pārmaiņu 

samazināšanu, lai apgūtu jaunas zināšanas un tuvinātu pasauli klimatneitrālai ekonomikai. 

Pieteikties dalībai iespējams līdz 11. aprīlim, aizpildot elektronisku anketu https://pioneers.climate-

kic.org/. 

http://www.losp.lv/node/5777 

 

 

 

 

 

LAD AKTUALITĀTES 

 

LAD: Var iesniegt lauku bloku precizējumus 

No šā gada 4.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu 

2018.gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim. 

 

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja 

-klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, 

-pievienot jaunus ainavas elementus; 

-no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību. 

http://www.losp.lv/node/5778 

 

https://pioneers.climate-kic.org/
https://pioneers.climate-kic.org/
http://www.losp.lv/node/5777
http://www.losp.lv/node/5778
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Citi pasākumi un apmācības, piedāvājumi: 
 

Konference “GLOBALG.A.P. sertifikāts – apliecinājums droši ražotai pārtikai 

ilgstpējīgā vidē” 
Aicinām lauksaimniekus, pārtikas ražotājus, loģistikas centru un tirdzniecības pārstāvjus 20. un 21. 

martā uz konferenci Jelgavā “Pārtikas nekaitīgums un ilgtspēja – GLOBALG.A.P. - pasaules 

standarts, kas to apliecina”. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/konference-globalgap-sertifikats-apliecinajums-drosi-razotai-

partikai-ilgstpejiga 

 

 

 

  Notiks seminārs par lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvo 

sabiedrību darbības regulējumu 
Š.g. 19.februārī Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) aicina uz semināru 

"Lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvo sabiedrību darbības regulējums no 2019.gada 

1.janvāra". Semināra sākums paredzēts pl.10.00 un noritēs Zemkopības ministrijas ēkas 

314.zālē, Rīgā, Republikas laukumā 2. 

http://www.llka.lv/aktualitates/notiks-seminars-par-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-

kooperativo-sabiedribu-darbibas-regulejumu/3176/ 

 

Plānotie kursi Pārtikas nozarē 2019. gada pavasaris 
http://www.losp.lv/node/5751  

http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/konference-globalgap-sertifikats-apliecinajums-drosi-razotai-partikai-ilgstpejiga
http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/konference-globalgap-sertifikats-apliecinajums-drosi-razotai-partikai-ilgstpejiga
http://www.llka.lv/aktualitates/notiks-seminars-par-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-kooperativo-sabiedribu-darbibas-regulejumu/3176/
http://www.llka.lv/aktualitates/notiks-seminars-par-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-kooperativo-sabiedribu-darbibas-regulejumu/3176/
http://www.losp.lv/node/5751
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Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 
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