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INFOLAPA Nr. 7 

 

LOSP medijos: 

 

 

Dzeriet un ēdiet Latvijā ražotus piena produktus!  
Guntis Gūtmanis Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes loceklis, Piena 

grupas vadītājs.Tas ir it kā vienkāršs aicinājums, kuru iedzīvotāji ar prātu saprot un atbalsta, bet ne 

vienmēr šī patriotiskā vēlme vainagojas ar attiecīgu pirkumu. Šķērslis var būt gan nepieciešamība 

iegādāties preci ar zemāko cenu, gan patērētāju neinformētība par to, kurš tad īsti ir Latvijā ražots 

produkts. http://laukos.la.lv/vietejais-piens-un-regionu-attistiba  

 

Молочный вопрос: почему импортное молоко называют нечестным? 

Латвийские производители молока и молочной продукции чувствуют себя ущемленными: 

торговые сети отдают предпочтение импортному товару: больше закупают, лучше 

выставляют. К тому же покупатели часто принимают заграничный продукт за местный: якобы 

иностранные молокопереработчики - мастера вводить наш народ в заблуждение. 

https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/den-za-dnem/molochniy-vopros-pochemu-importnoe-moloko-nazivayut-

nechestnim.a114290/ 

 

 

 

Latvijas Radio1 raidījumā Labrīt - Par ziediem - puķuaudzējiem kā ar konkurenci ar 

ārzemniekiem un kāds ir vietējais tirgus/pieprasījums (6:34) 

http://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=1&y=2019&m=2&d=13 

 

 
 

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://laukos.la.lv/vietejais-piens-un-regionu-attistiba
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/den-za-dnem/molochniy-vopros-pochemu-importnoe-moloko-nazivayut-nechestnim.a114290/
https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/den-za-dnem/molochniy-vopros-pochemu-importnoe-moloko-nazivayut-nechestnim.a114290/
http://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=1&y=2019&m=2&d=13
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https://lvportals.lv/dienaskartiba/301894-losp-esam-parliecinati-par-latvijas-darzenu-un-

auglu-kvalitati-2019  

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Latvijas Zemnieku federācijas aktivitātes 

Seminārs “Mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņemumu nākotne Latgalē” Latvijas Zemnieku 

federācija http://www.losp.lv/node/5798 

 

 

Latvijas Biškopības biedrības aktualitātes: 

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; 

 

seminārs: tēma: „Biškopības produktu izmantošana veselībai" – lektori Maruta Solvita Naudiņa 

un Jānis Šnikvalds š.g. 23. februārī, plkst. 10.00, Smiltenes tehnikuma centrālajā ēkā, 205.kab., 

Kalnamuiža 10, Smiltenes pag., Smiltenes nov.; 

 

seminārs: tēma: “Biškopības produktu ražošana” - lektors Guntars Melnis, š.g. 27. februārī, plkst. 

15.00, Bērzkalnos, Īslīces pag., Bauskas nov.; 

 

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

Šnikvalds š.g. 2. martā, plkst. 10.00, Krimuldas tautas namā, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov.; 

 

seminārs: tēma: „Pavasara darbi dravā" – lektore Baiba Tikuma š.g. 2. martā, plkst. 13.00, Bārtas 

kultūras namā, Bārtas pag., Grobiņas nov. 

 

Siera klubs aktivitātes: 

28.februārī semināru cikla "Veselība, labs izskats, harmonija ar Latvijas produktiem" otrais 

seminārs 

  

Dokumentālas filmas "ĒdieKarte.Auce" filmēšana (Siers un citi Latvijas produkti ēdienos. Gatavo 

"Siera klubs" biedre Ilva Liepniece), ēters 14.02. Re TV. 

Latvijas Cūku audzētāju asociācija 

Seminārs Soja Latvijā: vai varam to izaudzēt, un vai tā ir līdzvērtīga importētajai sojai?! 

http://www.losp.lv/node/5784 

https://lvportals.lv/dienaskartiba/301894-losp-esam-parliecinati-par-latvijas-darzenu-un-auglu-kvalitati-2019
https://lvportals.lv/dienaskartiba/301894-losp-esam-parliecinati-par-latvijas-darzenu-un-auglu-kvalitati-2019
https://www.facebook.com/biedribaLZF/?__tn__=K-R&eid=ARCDCBHGdv9LBBc7LeJDsldNcL57qEXc_-diPTBGauORQ0wjIagPGg6HKK-R48uFVR7Jkiv9KQ1xRu4g&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-u8kuNgEwUGwc6D2S0YUizQqeucaGPgYum4rCUIcaHomqqkuOpoCz8zF3WnX7C2FQ0sUKEu8VNxVeVsBWQq1viymTRR2ee6m-98-o8xoHDLYn0wqkNzch-eO5vOqv9M_-bpnLeBgo4Z-67XNyBw_F8kbjOBkvgwAIe3-Rgzu1YSudjPKyQo6mdKclGgtcJ-QK4in3nDqvXCAl
https://www.facebook.com/biedribaLZF/?__tn__=K-R&eid=ARCDCBHGdv9LBBc7LeJDsldNcL57qEXc_-diPTBGauORQ0wjIagPGg6HKK-R48uFVR7Jkiv9KQ1xRu4g&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-u8kuNgEwUGwc6D2S0YUizQqeucaGPgYum4rCUIcaHomqqkuOpoCz8zF3WnX7C2FQ0sUKEu8VNxVeVsBWQq1viymTRR2ee6m-98-o8xoHDLYn0wqkNzch-eO5vOqv9M_-bpnLeBgo4Z-67XNyBw_F8kbjOBkvgwAIe3-Rgzu1YSudjPKyQo6mdKclGgtcJ-QK4in3nDqvXCAl
http://www.losp.lv/node/5798?fbclid=IwAR0y_2Pdj77wvqjM_PVINhqg01SDpN06hAGXNSWwtoYIZ0Wz-8HKZlIKIqI
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. 

23. un 24. martā LŠTAA ar šķirnes trušiem piedalīsies izstādē PetExpo2019. Ķīppsalā Rīgā. 

Latvijas Lauku forums aktivitātes: 

Mīlestības apliecinājums savai vietai – Latvijas reģionos īstenotas radošas iniciatīvas  
 Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau astoto reizi īsteno LEADER Dižprojektu akciju. Konkursa 

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

laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības 

informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.   
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Konkursa „Dižprojekts 2018” kandidāti ir Latvijas lepošanās stāsti, un tie nav neparasti izņēmumi 

vai nejaušas veiksmes stāsti, bet gan apzinātas un mērķtiecīgas lauku cilvēku rīcības sasniegums. 

Šogad Dižprojektam ir nominēti 27 unikāli vietējo iniciatīvu projekti visas Latvijas teritorijā, kuri 

realizēti publisko-privāto partnerību (vietējo rīcības grupu) darbības teritorijā un kuru mērķis ir 

nozīmīgs teritorijas attīstībā un ietverts iedzīvotāju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju kopīgi 

radītā stratēģijā. Izvirzītās iniciatīvas īstenotas 2018. gadā ar ELFLA vai EJZF līdzfinansējumu, 

sekmējot vietējās ekonomikās attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. 

Aicinām balsot, nosakot Sabiedrības iecienītāku ideju, jo sociālo tīklu populārākais projekta 

īstenotājs saņems īpašo pārsteigumu! Balsošana sociālajos tīklos ir vienkārša - Spied "Like" uz 

bildes albumā un parādi, ka tev patiešām patīk! Balso par dižākajiem projektiem līdz 19. 

februārim! 

Ar visu Dižprojekta 2018 izvirzīto kandidātu projektu aprakstiem un foto var iepazīties 

mājaslapā-  

https://goo.gl/po4z7u 

Projektu apraksti un balsošana Facebook lapā - https://goo.gl/pmKMQL 

Projektu apraksti un balsošana draugiem.lv lapā - https://goo.gl/es8cnn 

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: 

 

Profesionālo skolu pārvērtības: Priekuļu tehnikums audzēkņus vairs neuzņems 

Jau nākamajā mācību gadā audzēkņus vairs neuzņems ne Priekuļu tehnikums, ne arī Cēsu Tehnoloģiju un 

dizaina vidusskola. Abas izglītības iestādes tiks apvienotas vienā Vidzemes tehnoloģiju un dizaina 

tehnikumā, kura struktūrvienības darbosies gan Cēsīs, gan Priekuļos. 

No vienas puses, tas nav nekas jauns, jo Latvijā jau apvienotas gana daudzas profesionālās izglītības 

iestādes, veidojot tā sauktos profesionālās izglītības kompetences centrus: lielas, modernas profesionālās 

skolas. No otras puses: šis gadījums ir īpašs, jo pirmo reizi tiek apvienotas valstij un pašvaldībai piederošas 

izglītības iestādes. http://www.la.lv/profesionalo-skolu-parvertibas  

 

Pārtikas izstādē Dubaijā “Gulfood 2019” Latvijas kopstendā piedalīsies 12 uzņēmumi 

Starptautiskajā pārtikas izstādē “Gulfood 2019” Latvijas nacionālajā kopstendā šogad piedalīsies 12 

uzņēmumi, informēja Agroresursu un ekonomikas institūtā (AREI). 

Pārtikas izstāde Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) “Gulfood 2019”, kurā AREI organizētajos 

nacionālajā kopstendā Latviju pārstāvēs pašmāju pārtikas uzņēmumi, tiks atklāta svētdien, 17.februārī un 

notiks Dubaijas izstāžu centrā “Dubai World Trade Centre” no līdz 21.februārim. 

https://goo.gl/po4z7u
https://goo.gl/pmKMQL
http://draugiem.lv/
https://goo.gl/es8cnn
mailto:info@slieka.lv
http://www.la.lv/profesionalo-skolu-parvertibas
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http://laukos.la.lv/partikas-izstade-dubaija-gulfood-2019-latvijas-nacionalajos-kopstenda-piedalisies-12-

uznemumi 

 

Piena nozares veselīguma trīs vaļi – resurss, zināšanas, tirgus spēks 

Saruna ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra  valdes priekšsēdētāju Mārtiņu 

Cimermani par situāciju piena nozarē un izglītībā. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/piena-nozares-veseliguma-tris-vali-resurss-zinasanas-tirgus-speks 

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: Latvijā meža platība pēdējo 80 gadu laikā ir 

divkāršojusies 

Trešdien, 13. februārī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalījās kopīgā sanāksmē ar AS 

“Latvijas valsts meži” (LVM) pārstāvjiem – padomes priekšsēdētāju Jurģi Jansonu, valdes 

priekšsēdētāju Robertu Strīpnieku un uzņēmuma vadības komandu, lai diskutētu par uzņēmuma 

galvenajām darbības prioritātēm, stratēģiju, ekonomiskajiem rezultātiem un uzņēmuma vietu meža 

nozares kopējā attīstības stratēģijā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-kaspars-gerhards-latvija-meza-platiba-pedejo-80-

ga?id=9977 

 

FOTO: Mākslas objekts no kūdras, kas nesīs Latvijas vārdu pasaulē   

Mākslinieki Katrīna Neiburga un Andris Eglītis radījuši 130 m2 plašu mākslas objektu no kūdras. 

Tas februāra beigās nesīs Latvijas vārdu pasaules vadošajā mobilo tehnoloģiju izstādē Mobile World 

Congress (MWC) Barselonā. 

https://www.db.lv/zinas/foto-makslas-objekts-no-kudras-kas-nesis-latvijas-vardu-pasaule-

484244?fbclid=IwAR0bWvP3RwlWRuLpszVlWeoX6p6vrlT6AVbO6KF_G-O-r9meGEpouD74CjE 

 

Lauksaimniekiem vairs neizmaksās atbalstu par apgabaliem ar dabas vai citiem specifiskiem 

ierobežojumiem 

Latvijas lauksaimnieki šogad vairs nesaņems maksājumu par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi 

specifiski ierobežojumi, paredz valdības otrdien apstiprinātās izmaiņas kārtībā, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības (ES) atbalstu vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā. 

http://laukos.la.lv/lauksaimniekiem-vairs-neizmaksas-atbalstu-par-apgabaliem-ar-dabas-vai-citiem-

specifiskiem-ierobezojumiem?fbclid=IwAR3aznltmf9Czc_2hOtMkfvrNcq-

3mrgktEnUITVVHNCltoiBwaEVchqq7I 

 

Latvijas zemnieki kopā ar pētniekiem izstrādā elektronisku lauku saimniecības pārvaldes 

sistēmu 

Pavisam drīz arī lauksaimnieki visus savas saimniecības datus apkopot, uzkrāt un analizēt varēs 

vienuviet, jo zemnieki, zinātniskie pētnieki un ar lauksaimniecību saistītas institūcijas sākuši veidot 

elektroniskajā vidē pieejamu lauku saimniecības pārvaldes sistēmu, informēja Latvijas lauku 

konsultāciju un izglītības centrā (LLKC). 

http://laukos.la.lv/latvijas-zemnieki-kopa-ar-petniekiem-izstrada-elektronisku-lauku-saimniecibas-

parvaldes-sistemu?fbclid=IwAR2pBh8jKNEk-

z_e3uHXdgSTwnRoHvr0hlHrVSEED2wswUM6ibRE7j0r-os 

 

http://laukos.la.lv/partikas-izstade-dubaija-gulfood-2019-latvijas-nacionalajos-kopstenda-piedalisies-12-uznemumi
http://laukos.la.lv/partikas-izstade-dubaija-gulfood-2019-latvijas-nacionalajos-kopstenda-piedalisies-12-uznemumi
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/piena-nozares-veseliguma-tris-vali-resurss-zinasanas-tirgus-speks
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-kaspars-gerhards-latvija-meza-platiba-pedejo-80-ga?id=9977
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-kaspars-gerhards-latvija-meza-platiba-pedejo-80-ga?id=9977
https://www.db.lv/zinas/foto-makslas-objekts-no-kudras-kas-nesis-latvijas-vardu-pasaule-484244?fbclid=IwAR0bWvP3RwlWRuLpszVlWeoX6p6vrlT6AVbO6KF_G-O-r9meGEpouD74CjE
https://www.db.lv/zinas/foto-makslas-objekts-no-kudras-kas-nesis-latvijas-vardu-pasaule-484244?fbclid=IwAR0bWvP3RwlWRuLpszVlWeoX6p6vrlT6AVbO6KF_G-O-r9meGEpouD74CjE
http://laukos.la.lv/lauksaimniekiem-vairs-neizmaksas-atbalstu-par-apgabaliem-ar-dabas-vai-citiem-specifiskiem-ierobezojumiem?fbclid=IwAR3aznltmf9Czc_2hOtMkfvrNcq-3mrgktEnUITVVHNCltoiBwaEVchqq7I
http://laukos.la.lv/lauksaimniekiem-vairs-neizmaksas-atbalstu-par-apgabaliem-ar-dabas-vai-citiem-specifiskiem-ierobezojumiem?fbclid=IwAR3aznltmf9Czc_2hOtMkfvrNcq-3mrgktEnUITVVHNCltoiBwaEVchqq7I
http://laukos.la.lv/lauksaimniekiem-vairs-neizmaksas-atbalstu-par-apgabaliem-ar-dabas-vai-citiem-specifiskiem-ierobezojumiem?fbclid=IwAR3aznltmf9Czc_2hOtMkfvrNcq-3mrgktEnUITVVHNCltoiBwaEVchqq7I
http://laukos.la.lv/latvijas-zemnieki-kopa-ar-petniekiem-izstrada-elektronisku-lauku-saimniecibas-parvaldes-sistemu?fbclid=IwAR2pBh8jKNEk-z_e3uHXdgSTwnRoHvr0hlHrVSEED2wswUM6ibRE7j0r-os
http://laukos.la.lv/latvijas-zemnieki-kopa-ar-petniekiem-izstrada-elektronisku-lauku-saimniecibas-parvaldes-sistemu?fbclid=IwAR2pBh8jKNEk-z_e3uHXdgSTwnRoHvr0hlHrVSEED2wswUM6ibRE7j0r-os
http://laukos.la.lv/latvijas-zemnieki-kopa-ar-petniekiem-izstrada-elektronisku-lauku-saimniecibas-parvaldes-sistemu?fbclid=IwAR2pBh8jKNEk-z_e3uHXdgSTwnRoHvr0hlHrVSEED2wswUM6ibRE7j0r-os
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PVD govju sūkļveida encefalopātijas uzraudzības rezultātā izmeklējis vairāk nekā 360 000 

liellopu 

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) regulāras govju sūkļveida encefalopātijas uzraudzības rezultātā no 

1997.gada līdz šim ir izmeklējis vairāk nekā 360 000 liellopu, liecina informācija PVD mājaslapā. 

PVD informē, ka janvāra beigās Polijas dienvidrietumos tika konstatēts atipiskais L-tipa govju sūkļveida 

encefalopātijas gadījums. Lai arī Latvijā govju sūkļveida encefalopātija nekad nav konstatēta, kopš slimība 

1997.gadā kļuva aktuāla visā Eiropas Savienībā, PVD veic regulāru slimības uzraudzību, kā rezultātā 

dienests ir izmeklējis vairāk nekā 360 000 liellopu. 

http://laukos.la.lv/pvd-govju-suklveida-encefalopatijas-uzraudzibas-rezultata-izmeklejis-vairak-neka-360-

000-liellopu 

 

Viss par āboliem. Izstāde “101 ābols Latvijai” sola plašu vietējo šķirņu izvēli 

Pavasarim tuvojoties, sarosās visi dārzkopji – mazdārziņu īpašnieki un lielo komercdārzu saimnieki 

lūko pēc jaunas ābeļu šķirnes un prāto, kā tikt pie iespējami labākas ražas. Lai palīdzētu gūt atbildes 

uz jautājumiem par ābeļu, kā arī bumbieru audzēšanu, Dārzkopības institūts šonedēļ aicina uz izstādi 

“101 ābols Latvijai”. Tajā trīs dienas varēs aplūkot dažādas ziemas ābolu šķirnes, kā arī iegādāties 

ābolus, sukādes, sulas, sīrupus un tējas. Būs arī degustācijas un ekspertu konsultācijas. 

http://laukos.la.lv/idealas-abeles-meklejumos 

 

Auzu šķirņu piedāvājums šā gada sezonai 

Laima (VAKS, PPC, SPC*). Vidēji vēlīna intensīva tipa šķirne pārtikas un lopbarības graudu 

ieguvei. Ražība 4,5–6,5 t/ha. Vidēji laba izturība pret veldrēšanos un slimībām. Graudi dzelteni un 

rupji, 1000 graudu masa 35–36,5 g, plēkšņu īpatsvars ražā vidējs (23,5–25,5%), tilpummasa – 490–

540 g/l; tauku daudzums graudos 6,5–7%, proteīns – 10–12,5%. Piemērota arī bioloģiskajai 

audzēšanai. http://laukos.la.lv/auzu-skirnu-piedavajums-sa-gada-sezonai 

 

Slaucamo govju ganāmpulku skaits pērn sarucis par 10,4% 

Šā gada janvārī slaucamo govju ganāmpulku skaits Latvijā bija par 10,4% mazāks nekā 2018.gada 

janvārī, liecina Lauksaimniecības datu centra (LDC) apkopotā informācija. Šogad janvārī bija 

reģistrēti 14 342 ganāmpulki, kas ir par 10,4% mazāk nekā pērn janvārī. No kopējā ganāmpulku 

skaita 6424 šogad janvārī pienu nodeva pārstrādei, kas ir par 5,6% mazāk nekā gadu iepriekš 

attiecīgajā mēnesī, kad šādu ganāmpulku bija 6808. 

http://laukos.la.lv/slaucamo-govju-ganampulku-skaits-pern-sarucis-par-104 

 

“Durbes grauds”: Kooperācija graudkopībā Latvijā ir attīstītāka nekā Lietuvā un Igaunijā 

Kooperācija graudkopības sfērā Latvijā ir attīstītāka nekā Lietuvā un Igaunijā, sacīja 

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Durbes grauds” valdes priekšsēdētājs 

Sandris Bēča. 

http://laukos.la.lv/durbes-grauds-kooperacija-graudkopiba-latvija-ir-attistitaka-neka-lietuva-un-igaunija 

 

Plāno samazināt administratīvo slogu pārtikas uzņēmumiem, kuri sāk darbību savās telpās 

Pārtikas uzņēmumiem, kuri sāk darbību savā īpašumā esošās telpās, turpmāk Pārtikas un veterinārajam 

dienestam (PVD) nebūs jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas un tādējādi tiem 

mazināsies administratīvais slogs, paredz starpinstitūciju saskaņošanai nodotie grozījumi pārtikas 

uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtībā. 

http://laukos.la.lv/plano-samazinat-administrativo-slogu-partikas-uznemumiem-kuri-sak-darbibu-savas-

telpas  

 

http://laukos.la.lv/pvd-govju-suklveida-encefalopatijas-uzraudzibas-rezultata-izmeklejis-vairak-neka-360-000-liellopu
http://laukos.la.lv/pvd-govju-suklveida-encefalopatijas-uzraudzibas-rezultata-izmeklejis-vairak-neka-360-000-liellopu
http://laukos.la.lv/idealas-abeles-meklejumos
http://laukos.la.lv/auzu-skirnu-piedavajums-sa-gada-sezonai
http://laukos.la.lv/slaucamo-govju-ganampulku-skaits-pern-sarucis-par-104
http://laukos.la.lv/durbes-grauds-kooperacija-graudkopiba-latvija-ir-attistitaka-neka-lietuva-un-igaunija
http://laukos.la.lv/plano-samazinat-administrativo-slogu-partikas-uznemumiem-kuri-sak-darbibu-savas-telpas
http://laukos.la.lv/plano-samazinat-administrativo-slogu-partikas-uznemumiem-kuri-sak-darbibu-savas-telpas
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Biškopjus aicina piedalīties aptaujā par Nacionālās biškopības programmu 

Latvijas Biškopības biedrība veic nozares struktūras izpēti un aicina biškopjus līdz 20.februārim piedalīties 

aptaujā, lai noskaidrotu viņu vēlmes un sagatavotu Nacionālās biškopības programmas 2020.-2022.gadam 

projektu, liecina informācija biedrības mājaslapā. Biškopības programmas ietvaros biškopjiem tiek 

organizēti semināri, nodrošinātas konsultācijas, praktiskie pētījumi par biškopjiem svarīgiem jautājumiem, 

kā arī bez maksas izdalīti varrozes apkarošanas līdzekļi un nodrošināti citi pasākumi biškopju atbalstam. 

http://laukos.la.lv/biskopju-aicina-piedalities-aptauja-par-nacionalas-biskopibas-programmu  

 

Cukurzirņi, kāļi un tulpes. Latvijā veidos īpašu seno vietējo šķirņu datubāzi 

Lai uzkrātu informāciju par senajām pašmāju kultūraugu šķirnēm, Latvijas Permakultūras biedrība 

sadarbībā ar Igaunijas, Dānijas un Lietuvas nevalstiskajām organizācijām plāno veidot īpašu datubāzi. 

Biedrībā norādīja, ka mūsdienās ir reti sastopamas tādas vērtības kā cukurzirņi, kartupeļi no Latvijas 

brīvvalsts laika, ģimenes sīpoli, vietējie kāļi, sojas pupiņas no 70-to gadu selekcijas eksperimentiem, 30 

gadus vienā saimniecībā sēti mieži. 

http://laukos.la.lv/cukurzirni-kali-un-tulpes-latvija-planots-veidot-ipasu-seno-vietejo-skirnu-datubazi 

 

Parmezāns latviskais Itālijā. Kā veiksmīgi pārdot parmezāna tipa sieru tā dzimtenē 

“Limbažu siers” nav “Limbažu piens”, jau sarunas sākumā akcentē uzņēmuma valdes priekšsēdētājs 

Igors Aleksejevs. Protams, nozarē labi zina, kas ir kas, taču pircēji joprojām jaucot abus uzņēmumus, 

lai gan tiem jau sešus gadus nav nekāda sakara. Jāatgādina, ka AS “Limbažu piens” straujā piena 

cenas kāpuma dēļ darbu pārtrauca 2013. gada februārī, jo noliktavās bija izveidojusies siera 

pārprodukcija. Pēc desmit mēnešu dīkstāves uzņēmumu no lielākā īpašnieka – “Rīgas piena 

kombināta” – iegādājās viens no akcionāriem, atjaunojot darbību un pārdēvējot par AS “Limbažu 

siers”. http://laukos.la.lv/parmezans-latviskais-italija 

 

Pieaudzis reģistrēto PVN maksātāju skaits augļkopības un dārzeņkopības nozarē Latvijas Radio 1 

Samazinātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme dārzeņiem, augļiem un ogām veicinājusi 

lauksaimniecību, secināts, apkopojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par samazinātās PVN likmes 

dārzeņiem, augļiem un ogām ietekmi uz valsts ekonomiku un lauksaimniecību. Pieaudzis reģistrēto 

PVN maksātāju skaits augļkopībā un dārzeņkopībā, pieaudzis šo nozaru preču un pakalpojumu 

apgrozījums, kā arī palielinājies vidējais atalgojums. Savukārt paši audzētāji runā par konkurētspējas 

palielināšanos. Zemniekus saimniecības „Kalmes” īpašnieks Vilnis Mačiņš stāsta, ka galvenokārt 

strādā ar vairumtirgotājiem gan Latvijā, gan Lietuvā. Par samazināto PVN likmi dārzeņiem, augļiem 

un ogām viņām ir savs skatījums un pieredze. 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/eiro-fokusa/pieaudzis-registreto-pvn-maksataju-skaits-auglkopibas-un-

darzenk.a114727/ 

 

Mārupes novada eksporta ienākumi pārspēj visus pārējos novadus 

Eksportā lielāko lomu ieņem Rīga un Pierīga, kur darba tirgus ir pārkarsis un darba devēji spiesti 

palielināt algas, bet reģionos, īpaši Krievijas pierobežā, situācija ir daudz sliktāka, vēstīts laikraksta 

“Latvijas Avīze” pielikumā “Latvijas Bizness”. 

http://www.la.lv/foto-marupes-novada-eksporta-ienakumi-parspej-visus-parejos-novadus 

 

Negodīga komercprakse: patērētāju tiesību aizstāvju un tirgzinības speciālistu viedokļi 

Vai pircēju maldināšana ir patērētāju tiesību pārkāpums un vai negodīga komercprakse un patērētāju 

maldināšana ir viens un tas pats? Kāda rīcība ir patērētāju maldināšana? Patērētājiem un viņu tiesību 

aizstāvjiem šajā jautājumā būs viens viedoklis, bet tirgzinības speciālistiem – cits. Abu pušu 

viedokļus uzklausām raidījumā Kā labāk dzīvot. Diskutē Patērētāju tiesību aizsardzības centra 

http://laukos.la.lv/biskopju-aicina-piedalities-aptauja-par-nacionalas-biskopibas-programmu
http://laukos.la.lv/cukurzirni-kali-un-tulpes-latvija-planots-veidot-ipasu-seno-vietejo-skirnu-datubazi
http://laukos.la.lv/parmezans-latviskais-italija
https://www.facebook.com/LatvijasRadio1/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC15-nlqEPM1VPVse873AxsnejIRMfvrzux2B7VwF3def27DfWfIXRCy3cXtWIefUbCNIDSY42QRDLA&fref=mentions
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/eiro-fokusa/pieaudzis-registreto-pvn-maksataju-skaits-auglkopibas-un-darzenk.a114727/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/eiro-fokusa/pieaudzis-registreto-pvn-maksataju-skaits-auglkopibas-un-darzenk.a114727/
http://www.la.lv/foto-marupes-novada-eksporta-ienakumi-parspej-visus-parejos-novadus
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(PTAC) Otrās patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļas vadītājs Dainis Platacs un biznesa 

treneris Vīgants Lesausks. 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/negodiga-komercprakse-pateretaju-tiesibu-aizstavju-un-

tirgziniba.a114724/ 

 

Vai tev jau ir februāra AGROTOPS? Mazumtirdzniecības vietas var uzzināt šeit : 

http://www3.presesserviss.lv/agro-tops/ 

 
“Kalēji” plāno ieguldīt 300 000 eiro žoga un barības galdu nojumju būvniecībā 

Uzņēmums “Kalēji” plāno ieguldīt 300 000 eiro žoga un barības galdu nojumju būvniecībā, liecina 

informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.Investīciju projektu plānots īstenot “Kalējos” 

Rēzeknē, Zilupes ielā līdz 2020.gada 31.martam, piesaistot finansējumu Eiropas lauksaimniecības 

fonda lauku attīstība (ELFLA) pasākumā “Ieguldījums materiālajos aktīvos” apakšpasākumā 

“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. 

http://laukos.la.lv/kaleji-plano-ieguldit-300-000-eiro-zoga-un-baribas-galdu-nojumju-buvnieciba 

 

Ģenētiski modificētie organismi - Latvijas laukos un pārtikā nav atrasti  

Kukurūza un rapsis ir vieni no biežāk ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO), un cilvēki nereti 

satraucas, vai varam būt droši, ka pie mums Latvijā tos neaudzē. Gandrīz 90% gadījumu augus 

ģenētiski modificē, lai tie būtu izturīgi pret kaitēkļiem un herbicīdiem, kuru uzdevums ir apkaro 

nezāles. 

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vide-un-dzivnieki/genetiski-modificetie-organismi-latvijas-

laukos-un-partika-nav-atrasti.a309836/?fbclid=IwAR19TVSvwGs3wPglu2M0-

2vQAu2MuNvToPJc4QWCPLJvLKYS442d0rCisv0 

 

Zem konkurences uzraugu lupas   

2019. gadā Konkurences padome padziļināti pētīs pārtikas mazumtirdzniecības, farmācijas, finanšu 

un apdrošināšanas jomas, vienlaikus pastiprināti raudzīsies uzņēmumu apvienošanas darījumos, lai 

novērstu tirgus kropļošanu. 

http://www.db.lv/zinas/zem-konkurences-uzraugu-lupas-484417  

 

 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/negodiga-komercprakse-pateretaju-tiesibu-aizstavju-un-tirgziniba.a114724/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/negodiga-komercprakse-pateretaju-tiesibu-aizstavju-un-tirgziniba.a114724/
https://t.co/W6P0Uqu2eZ
http://laukos.la.lv/kaleji-plano-ieguldit-300-000-eiro-zoga-un-baribas-galdu-nojumju-buvnieciba
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vide-un-dzivnieki/genetiski-modificetie-organismi-latvijas-laukos-un-partika-nav-atrasti.a309836/?fbclid=IwAR19TVSvwGs3wPglu2M0-2vQAu2MuNvToPJc4QWCPLJvLKYS442d0rCisv0
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vide-un-dzivnieki/genetiski-modificetie-organismi-latvijas-laukos-un-partika-nav-atrasti.a309836/?fbclid=IwAR19TVSvwGs3wPglu2M0-2vQAu2MuNvToPJc4QWCPLJvLKYS442d0rCisv0
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vide-un-dzivnieki/genetiski-modificetie-organismi-latvijas-laukos-un-partika-nav-atrasti.a309836/?fbclid=IwAR19TVSvwGs3wPglu2M0-2vQAu2MuNvToPJc4QWCPLJvLKYS442d0rCisv0
http://www.db.lv/zinas/zem-konkurences-uzraugu-lupas-484417
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LAD AKTUALITĀTES 
 

Sagatavoti trīs interesanti video stāsti par programmu “Piens un augļi skolai” 

Lai pastāstītu par programmas “Piens un augļi skolai” mērķiem, tās norisi skolās un bērnudārzos, 

produktiem – pienu, augļiem un dārzeņiem, ko programma ietvaros bez maksas saņem bērni un 

jaunieši, ir sagatavoti vairāki video. Pagājušajā gadā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 6.a 

klases  jaunieši uzvarēja ideju konkursā un par programmas tēlu un talismanu kļuva Ābols Pienšļācis. 

Šis tēls kļuvis par programmas “Piens un augļi skolai” draugu un aicina atcerēties par veselīga uztura 

būtisko nozīmi ikviena veselības saglabāšanā. 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/sagatavoti-tris-interesanti-video-stasti-

par-programmu-piens-un-augli-skolai-907  

 

Publiskota informācija par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, ko nedrīkst pārveidot  

 
http://www.losp.lv/node/5801 

 

Kalendārs 

  04.Marts  

Sākas pieteikšanās pasākumam "Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts"  

  04. Marts  

Sākas pieteikšanās pasākumam "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"  

  04. Marts  

Sākas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts saglabāšanas pasākumiem"  

 

 

 

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 

 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/sagatavoti-tris-interesanti-video-stasti-par-programmu-piens-un-augli-skolai-907
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/sagatavoti-tris-interesanti-video-stasti-par-programmu-piens-un-augli-skolai-907
http://www.losp.lv/node/5801
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/zvejas-produktu-intervences-pasakumi-125
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/11-23-zvejas-ostas-un-izkrausanas-vietas-222
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/11-14-atbalsts-saglabasanas-pasakumiem-280
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
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  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  

 
 

 

 

Latvijas Universitāte aicina apmeklēt referātu sesiju "Latvijas Universitāte: Zinātne 

industrijas attīstībai"- 28.februārī 

https://www.lu.lv/en/izstrade/szf/par-mums/news/zina/t/48511/ 

 

 

 

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

  

 

 

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
https://www.lu.lv/en/izstrade/szf/par-mums/news/zina/t/48511/
mailto:losp@losp.lv

