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INFOLAPA Nr. 9 

 

LOSP medijos: 

 

Godīgs Piens apaļā galda diskusija - tiekas LOSP Guntis Gūtmanis, Latvijas Piensaimnieku Centrālā 

Savienība valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks, veikalu tīkls #ELVI #TOP Zemkopības ministrija, piena 

pārstrādātāju pārstāvji, LTRK, Ekonomikas ministrija - par akciju un iespējamajiem risinājumiem! 

Jānis Eglīts (Zemkopības ministrija) Ja mēs veikalā varam nodalīt vīna izcelsmes plauktus, kāpēc tas 

nav iespējams pienam? Te nav runa par kāda produkta izņemšanu no plaukta, bet atsevišķu izcelsmes 

norādīšanu ražots Latvijā! 

 

 

 

Šodien, 1.martā notika Bulduru Dārzkopības vidusskolā notika Dārzkopības konference 

 

 

 

www.laukos.lv Pieci iemesli, kāpēc pirkt vietējo pienu 

Ar katru gadu piena produktu patēriņš Latvijā sarūk, un tas nelabvēlīgi ietekmē visas nozares 

attīstību. Taču situāciju ir iespējams ievērojami uzlabot, piemēram, veikalā pērkot nevis importa, bet 

vietējos piena produktus. Vēlos akcentēt piecus būtiskākos iemeslus, kāpēc ir svarīgi ar savu maciņu 

balsot tieši par pašmāju produktiem. 

http://laukos.la.lv/pieci-iemesli-kapec-pirkt-vietejo-pienu 

https://www.facebook.com/hashtag/godīgspiens?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/losp?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/guntis.gutmanis.3?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCvRmdIFCkT32lDBxS00jOnrYcC7Bihkr6I9qo1I_SHc-QN041fZypD_azWWzgwZYbBQsvXyCln-vDf&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/elvi?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/top?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/ltrk?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/ekonomikasministrija?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/janis.eglits?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCktwk9z5irQnLXFDS3fG9fRqilcKCmsEmb7jxLaHBJK91kbtDKSWJp-kF1cYbBS2Q9PTdSF1p-mR_t&fref=mentions
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/pieci-iemesli-kapec-pirkt-vietejo-pienu
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Pērn 281 saimniecībai liegts realizēt pienu sliktas kvalitātes dēļ 
Veikalā nopirku pasterizēta piena paku, bet, to atverot, pretī “uzsita” izteikta kūts smaka. Iepriekš tā nebija 

gadījies. Vai pie vainas slikta lopbarība vai ražotāja paviršība? Ilze Rīgā 

Zemnieku pārstāvis, LOSP piena grupas vadītājs Guntis Gūtmanis “LA” apliecināja, ka PVD 

pamatīgi kontrolē saimniecības. “Ja pēc kontrolēm piens neatbilst kvalitātes kritērijiem, tādu nevar 

laist realizācijā, jo gan ražotājam, gan pārstrādātājam, gan veikalam, gan arī pircējam ir jābūt 

pārliecinātam par produkta drošumu un kvalitāti.” Savukārt Latvijas Piensaimnieku centrālās 

savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks teica, ka piena kvalitātes pasliktināšanos neesot 

novērojis. “Protams, barība var ietekmēt piena garšu un kvalitāti, bet saimnieks, apzinādamies, ka 

viņa ražoto produktu pārdos, un zinot kopējo kontroles sistēmu, labi saprot, ka ar sliktāku pienu tālu 

netiks. Tāpēc, ja tiešām ir bijis neatbilstošas kvalitātes piens, jāmeklē iemesli, kāpēc,” tā J. Šolks 

http://laukos.la.lv/piens-ar-kuts-smaku-nedrikst-but  

 

 

Latvijā līdz industriālai, augsti efektīvai piena ražošanai krietns ceļa gabals ejams. Uz 1 ha saražojam 

krietni mazāk piena nekā citās ES valstīs. Maziem/vidējiem saimniekiem izaugsmi bremzē zemās 

piena cenas. Šodien viss par piena ekonomiku Biedriba Losp Piena grupā Mārtiņš Cimermanis 

 

 

 

"Aktuāli Latvijā" informatīvs un interesants sižets par pienu, pienu Latvijā un akciju “Godīgs 

Piens” 

https://www.youtube.com/watch?v=iAgvFnXeiic 

 

 

 

http://laukos.la.lv/piens-ar-kuts-smaku-nedrikst-but
https://www.facebook.com/biedriba.losp?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB6wsMngjMph7je0554SdTYByBnCKXjIzrvOOoxrDLiJa3BhW6SeqhsNpJJWJozle_N2WVHyZ0nFpZw&fref=mentions
https://www.facebook.com/martins.cimermanis?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBDvmHuZlK1TUGkBXYfIvTH4dsxLunm4r4PaPEdl7_gfSh1yaB_CYEqEUyPlv4dwrOVS7chqvL7uYLC&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/godīgspiens?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/godīgspiens?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.youtube.com/watch?v=iAgvFnXeiic&fbclid=IwAR0Ua9XTkGqACYrPqvbJylpsFj1mxkuVNebbJwe2xL1jsWMVTkbnebp07xc
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktivitātes:  

29. martā būs LBLA informatīvais seminārs Durbē!  

Šeit plašāka informācija - http://www.lbla.lv/aicinam-uz-lbla-informativo-seminaru-durbe 

Pieteikšanās elektroniska - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0mI_JK-

8_owG_6tY_M2GoCoudx6QgAYE69DIEytBnjPPujw/viewform 

 

Biedrības ‘’Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība’’aktualitātes: 

Biedrība ‘’Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība’’ rīko semināru visiem kartupeļu 

audzētājiem ‘’Kartupeļi šodien un rīt’’ 4.martā pl.11.00 Orgē, t/c ‘’Ogres Prestižs’’, Mednieku ielā 

21/23, 3.stāva konferenču zālē. Reģistrācija no pl.10.30. Piedalās A.Stulginskis universitātes 

Asoc.prof. Vytautas Lianas, Timac Agro, Baltic Agro, Augu aizsardzības serviss, Adama, AREI, 

Agrico, Europlant, Norika pārstāvji. Būs kartupeļu šķirņu izstāde. Pieteikšanās 

aiga.kraukle@culinar.lv. Sīkāka informācija www.kartupeli.lv.     

Latvijas Biškopības biedrības aktualitātes: 

 

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: 

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

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

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

 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.   

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. 

http://www.lbla.lv/aicinam-uz-lbla-informativo-seminaru-durbe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0mI_JK-8_owG_6tY_M2GoCoudx6QgAYE69DIEytBnjPPujw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0mI_JK-8_owG_6tY_M2GoCoudx6QgAYE69DIEytBnjPPujw/viewform
mailto:aiga.kraukle@culinar.lv
http://www.kartupeli.lv/
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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 

 

 

Biedrības Ropažu Garkalnes partnerība aktivitātes: 

Biedrība Ropažu Garkalnes partnerība īsteno starptautisku projektu “Zirgu izmantošanas iespējas 

šodien un rīt. EQUUS.” 

Projekta ietvaros aicinām uz semināru. 

 
 

 

 

 

Projekta “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam.” Projekta ietvaros 

notiks 2 semināri.  

https://goo.gl/po4z7u
https://goo.gl/pmKMQL
http://draugiem.lv/
https://goo.gl/es8cnn
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Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes: 

Latvijas Slieku audzētāju asociācija, katru dienu, pēc iepriekšējas reģistrēšanās, organizē 

sliekkopības entuziastiem un visiem interesentiem seminārus  Mālpils Biotehnoloģiju Centrā 

(MBC), kur varēs iepazīties: 

- ar bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu kompostēšanu; 

- 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: 

 

Valdība nākamnedēļ lems par 8,72 miljonu valsts subsīdiju sadali lauksaimniecības nozarē 

Valdība nākamnedēļ skatīs jautājumu par 8,72 miljonu eiro atbalstu lauksaimniekiem no programmas 

“Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai”. Kā skaidro Zemkopības ministrija (ZM), 

atbalsts ir paredzēts lopkopības un augkopības attīstībai, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai, 

tirgus veicināšanai, dalībai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmās un iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta 

pasākumu izpildes finansēšanai. 

http://laukos.la.lv/valdiba-nakamnedel-lems-par-872-miljonu-valsts-subsidiju-sadali-

lauksaimniecibas-nozare 

 

 

mailto:info@slieka.lv
http://laukos.la.lv/valdiba-nakamnedel-lems-par-872-miljonu-valsts-subsidiju-sadali-lauksaimniecibas-nozare
http://laukos.la.lv/valdiba-nakamnedel-lems-par-872-miljonu-valsts-subsidiju-sadali-lauksaimniecibas-nozare
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Uzaicini uz savu pļavu Latvijas Dabas fonda mobilo ganāmpulku! Latvijas Dabas fonds 
http://www.losp.lv/node/5810  

 

 

 

 

 

Minerālmēsli – ko un kādēļ izvēlēties 

Mēslojuma īpašību nozīme. Maksimālo lauksaimniecības kultūru ražu iegūšana vistiešākajā veidā 

atkarīga no daudzu faktoru kompleksa, tostarp liela loma ir mēslojumam. Katram minerālmēslojuma 

veidam ir noteiktas attiecīgas standartprasības, piemēram, ārējais izskats un krāsa, minimālā barības 

vielu koncentrācija, maksimālais mitruma daudzums, granulu izmērs u. c. 

http://laukos.la.lv/mineralmesli-ko-un-kadel-izveleties-2 

 

Provizoriskie bruto seguma aprēķini par 2018.gadu ir klāt! Tajos arī kāds jaunums - pirmo 

reizi sastādīti bruto segumi sparģeļiem, sausseržiem, kumelītēm un piparmētrām!  

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-ekonomika-lopkopiba/sagatavoti-provizoriskie-bruto-segumi-

par-2018-gadu 

 

 
 

ASV tirgus atvēršanai vajadzīgi labi izpildīti mājasdarbi   

Izpildot vairākus mājasdarbus, Latvijas pārtikas un kosmētikas ražotājiem ir iespēja savus 

izstrādājumus realizēt patērētājiem ASV; pirmie celmlauži jau strādā šajā jomā. To intervijā Dienas 

Biznesam stāsta Tirdzniecības un juridisko pakalpojumu uzņēmuma Waltz&Tailor eksperte Agnese 

DeLatoni, kura pavisam nesen strādāja ar Dienvidāfrikas (DĀR) ražotājiem, sekmējot šīs valsts 

produkcijas realizāciju ASV. Viņa norāda, ka Latvijas uzņēmumiem nevajadzētu baidīties no mītiem 

par ASV tirgu, piemēram, ka to iekaro tepat netālu esošā Polija. ASV tirgū modē ir tieši bioprodukti, 

tādēļ Polija nav un pagaidām nebūs konkurente. 

http://www.db.lv/zinas/asv-tirgus-atversanai-vajadzigi-labi-izpilditi-majasdarbi-484643 

http://www.losp.lv/node/5810
http://laukos.la.lv/mineralmesli-ko-un-kadel-izveleties-2
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-ekonomika-lopkopiba/sagatavoti-provizoriskie-bruto-segumi-par-2018-gadu
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-ekonomika-lopkopiba/sagatavoti-provizoriskie-bruto-segumi-par-2018-gadu
http://www.db.lv/zinas/asv-tirgus-atversanai-vajadzigi-labi-izpilditi-majasdarbi-484643
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Grozīta Āfrikas cūku mēra riska zonu teritorija 
Valdība otrdien, 26. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus 

noteikumos par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Izmaiņas 

noteikumos sagatavotas, lai precizētu ĀCM riska zonas Latvijā. 

http://www.losp.lv/node/5818 

 

Grozījumi noteikumos ļaus putnu gripas konstatēšanas gadījumā reaģēt strauji 
Valdība otrdien, 26. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus putnu 

gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā. Grozījumi noteikumos dod Pārtikas 

un veterinārajam dienestam tiesības noteikt periodu, kurā ir jāievēro noteikti bioloģiskās drošības 

pasākumi, piemēram, aizliegums mājputnus turēt ārā. http://www.losp.lv/node/5819 

 

Apstiprināta kārtība lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes apliecināšanai 
Valdība otrdien, 26. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus 

“Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība”. 

Noteikumi nosaka tīršķirnes vaislas lauksaimniecības dzīvnieku, to vaislas materiāla un šķirnes 

lauksaimniecības dzīvnieku un to vaislas materiāla izcelsmi apliecinošu dokumentu izsniegšanas 

kārtību. Noteikumi paredz, ka tīršķirnes vaislas lauksaimniecības dzīvnieku un to vaislas materiāla 

izcelsmi apliecinās zootehniskais sertifikāts, bet to lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmi, kuri nav 

tīršķirnes lauksaimniecības dzīvnieki vai krustojuma vaislas cūkas un neatbilst uzņemšanai 

ciltsgrāmatas pamatdaļā,– izcelsmes apliecinājums. http://www.losp.lv/node/5820 

 

Jaunie noteikumi par lauksaimniecības dzīvnieku un to vaislas materiāla sertifikāciju saglabās 

līdzšinējo kārtību 
Valdība otrdien, 26. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par 

liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtību. 

Jaunie noteikumi nosaka kārtību, kādā sertificē liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaisliniekus, to 

spermu, olšūnas un embrijus, ja vaislinieku vai vaislas materiālu ir paredzēts izmantot audzēšanas 

programmas īstenošanai. http://www.losp.lv/node/5822 

 

Izdoti jauni noteikumi lauksaimniecības dzīvnieku ciltsgrāmatas un ciltsreģistra kārtošanai 
Valdība otrdien, 26. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par 

liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanu. 

Jaunie noteikumi paredz lauksaimniecības dzīvniekus ciltsgrāmatā ierakstīt un ciltsreģistrā reģistrēt 

atbilstoši ES Dzīvnieku audzēšanas regulā* noteiktajam. Tas nozīmē, ka ciltsgrāmatas pamatdaļā ir 

jāieraksta tikai tie dzīvnieki, kuru vecāki un vecvecāki arī ir ierakstīti tās pašas šķirnes ciltsgrāmatas 

pamatdaļā. http://www.losp.lv/node/5823 

 

Raunā atver makaronu darbnīcu 

Ģimenes uzņēmumā SIA “Siera ražotne”, kas Raunas novadā jau trīspadsmit gadus ražo beramos 

sierus, makaronus un sviestu, izveidota īpaša makaronu darbnīca, kur interesenti kopā ar ražotnes 

meistariem radīt pašam savus makaronus.  

http://laukos.la.lv/rauna-atver-makaronu-darbnicu 

 

 Kaspars Gerhards: VAAD kapacitātei jābūt pietiekamai, lai spētu reaģēt uz ārkārtas 

situācijām augu veselības jomā 

Šā gada 27. februārī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards aizvadīja tikšanos ar Valsts augu 

http://www.losp.lv/node/5818
http://www.losp.lv/node/5819
http://www.losp.lv/node/5820
http://www.losp.lv/node/5822
http://www.losp.lv/node/5823
http://laukos.la.lv/rauna-atver-makaronu-darbnicu


 

 Infolapa_9_1.03.2019.                                                                                               www.losp.lv  

 

aizsardzības dienesta (VAAD) direktori Kristīni Lifānovu, kā arī vadības komandu. Pārrunāti 

galvenie izaicinājumi, kas saistīti ar bīstamu augu slimību izplatību Eiropas Savienībā, paveikto augu 

un produktu eksporta nodrošināšanā, sēklaudzēšanas un augu aizsardzības aktualitātes, tai skaitā 

jaunās augu veselības regulas ieviešanas prasību nodrošināšana un VAAD kapacitātes stiprināšana. 

http://www.losp.lv/node/5829   

 

Nodomu protokolu par sadarbību zinātnē parakstījusi ZM, LZA un LLMZA 
Ceturtdien, 28. februārī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) 

prezidents Ojārs Spārītis un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) 

prezidente Baiba Rivža parakstīja gadskārtējo nodomu protokolu lauksaimniecības un meža zinātnes 

ciešākai sadarbībai ar citām LZA pārstāvētajām zinātnes jomām. 

http://www.losp.lv/node/5830  

 

Pirms nolemjat pirkt šķirnes mīļdzīvnieku ar ciltsrakstiem, ieskatieties reģistrā! 
Ja plānojat iegādāties šķirnes kaķi, šķirnes suni vai šķirnes sesku ar ciltsrakstiem, tad pirms darījuma 

veikšanas ieteicams pārliecināties, vai attiecīgās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju 

organizācija ir reģistrējusies Lauksaimniecības datu centra (LDC) šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku 

audzētāju organizāciju reģistrā. Tikai šīs organizācijas, kuras ir reģistrējušās LDC, ir tiesīgas izsniegt 

ciltsrakstus. Informācija par reģistrētām šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijām ir 

pieejama LDC tīmekļvietnē. http://www.losp.lv/node/5831  

 

Gerhards: Latvijas ekonomikas attīstību nevar nodrošināt ar imigrāciju 

Latvijas ekonomikas attīstību nevar nodrošināt ar imigrāciju, pauda zemkopības ministrs Kaspars Gerhards 

(VL-TB/LNNK), komentējot iespējamos risinājumus darbaspēka trūkumam Latvijā. Ministrs atzina, ka 

viņam kā nacionālās apvienības politiķim ir bijušas ļoti asas diskusijas ar Lauksaimniecības organizācijas 

sadarbības padomi (LOSP), tostarp arī par migrācijas jautājumiem. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka vienmēr ir 

bijis vērsts uz kompromisu atrašanu un Latvijai, kā arī Latvijas lauksaimniekiem izdevīgiem risinājumiem. 

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un brīvībai”/LNNK (VL-TB/LNNK) ir noskaņota pret 

imigrāciju, taču jārod caurskatāms un skaidrs risinājums sezonālajai ražošanai. 

http://laukos.la.lv/gerhards-latvijas-ekonomikas-attistibu-nevar-nodrosinat-ar-imigraciju-2  

 

Lielāko Latvijas piena govju ganāmpulku TOP 20 

Lielo ganāmpulku kļuvis mazāk. Saskaņā ar aktuālajiem pārraudzības datiem Latvijā pagājušā gada nogalē 

bija vairs tikai 49 ganāmpulki ar 300 un vairāk slaucamām govīm. Lielākā slaucamo govju ganāmpulka 

īpašniece “Agrofirma Tērvete” aizvadītajā pārraudzības gadā būtiski kāpinājusi govju skaitu savās fermās. 

Pērn Tērvetē pabeigtas trīs jaunas fermas un uzņēmums cer sasniegt jau iepriekš definēto mērķi – palielināt 

slaucamo govju skaitu līdz 3000 dzīvniekiem. Uzņēmuma ambīcijas piensaimniecībā ir lielas, tāpēc govju 

skaits, visticamāk, tiks palielināts vēl. Arī izslaukumus plānots palielināt. Paškausku ģimenes holdings 

Tērvetē saražotā piena pārstrādei iegādājies Druvas saldējuma ražotni. 

http://laukos.la.lv/lielakie-piena-govju-ganampulki-2  

 

Vasaras rapšu šķirņu piedāvājums jaunajai sezonai 

Jaunums! Cebra CL (BA). Vidēji vēlīns jaunākās paaudzes Clearfield tehnoloģijas hibrīds. Raksturīga 

strauja attīstība agrīnās attīstības stadijās. Lieliska noturība pret veldri un pāksteņu atvēršanos nodrošina 

augstas ražas arī nelabvēlīgos laika apstākļos. Vidēji garais kompaktais augums atvieglo ražas novākšanu. 

Ziedēšanas sākums – vidēji vēlīns. Liels eļļas daudzums sēklās. Augsta izturība pret sausumu un slimībām. 

http://laukos.la.lv/vasaras-rapsu-piedavajums-jaunajai-sezonai  

 

http://www.losp.lv/node/5829
http://www.losp.lv/node/5830
http://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba_organizacijas/skirnes_majas_dzivnieku_organizacijas/
http://www.losp.lv/node/5831
http://laukos.la.lv/gerhards-latvijas-ekonomikas-attistibu-nevar-nodrosinat-ar-imigraciju-2
http://laukos.la.lv/lielakie-piena-govju-ganampulki-2
http://laukos.la.lv/vasaras-rapsu-piedavajums-jaunajai-sezonai
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Biedrība: Pieprasījums pēc kazas piena produktiem turpina pieaugt 

Latvijā pieprasījums pēc kazas piena produkcijas turpina palielināties, pārsniedzot piedāvājumu, atzina 

Latvijas Kazkopības biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Piliena. Viņa norādīja, ka Latvijā kazkopības 

nozarei ir attīstības potenciāls, taču kazkopjiem būtu vairāk jākooperējas, lai optimizētu izdevumus, tostarp 

darbaspēka resursus. “Beidzot nozare ir jāattīsta līdz tādam līmenim, kad pastāvīgi varam eksportēt piena 

produktus,” teica Piliena. Latvijā saražotā kazas piena produkcija ir eksportspējīga, jo lopbarības izmaksas 

ir mazākas salīdzinājumā ar citām reģiona valstīm. Tāpat potenciāls nākotnē ir kazas gaļas ražošanai, kas 

šobrīd Latvijā ir maz attīstīta. http://laukos.la.lv/biedriba-pieprasijums-pec-kazas-piena-produktiem-

turpina-pieaugt  

 

Piemirstais grauds atgriežas. Kā “Zutiņos” audzē speltas kviešus 

Ar miežu grūbām mēdz būt dažādi. Vieni tās slavē, citiem par smagu, bet daudziem (arī šā raksta autorei) 

pat uzdzen šermuļus atmiņās no padomju laika ēdnīcu bezgaršīgās virtuves. Kopš pērnā rudens Latvijā 

parādījušās citas grūbas – gatavotas no speltas kviešu graudiem. Dakteri šos graudaugus atzīst par 

vērtīgiem un veselīgiem, pavāri – garšīgiem. Ceļam “Virtuves karaļa” krēslā! 

http://laukos.la.lv/speltas-kviesu-grubas-atgriezas-latvija  

 

“Rīgas dzirnavnieks”: Latvijas lauksaimnieki var lepoties ar augstas kvalitātes auzām 

Graudu pārstrādes uzņēmuma “Rīgas dzirnavnieks” auzu audzēšanas programmā piecu gadu laikā kopš tās 

uzsākšanas lauksaimnieki ir izaudzējuši aptuveni 100 000 tonnas auzu, aģentūru LETA informēja 

kompānijā. Jaunajā ražas sezonā uzņēmums no zemnieku saimniecībām, kas piedalās programmā, plāno 

iegūt aptuveni 30 000 tonnu auzu. 

http://laukos.la.lv/rigas-dzirnavnieks-latvijas-lauksaimnieki-var-lepoties-ar-augstas-kvalitates-auzam  

 

“Preiļu siers” par 247 000 eiro iegādāsies ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas 

Piena pārstrādes uzņēmums AS “Preiļu siers” par 247 000 eiro iegādāsies ražošanas notekūdeņu 

priekšattīrīšanas tehnoloģisko iekārtu komplektu, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājaslapā. Kompānijas izsludinātajā iepirkumu konkursā starp četriem pretendentiem par uzvarēju atzīts 

Polijas uzņēmums “Nijhuis Industries Central Europe”, kura piedāvātā līgumcena ir 247 000 eiro bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 

http://laukos.la.lv/preilu-siers-par-247-000-eiro-iegadasies-razosanas-notekudenu-prieksattirisanas-iekartas  

 

Padoms zemniekam. Labākais substrāts siltumnīcai 

Dabas dotā augsne nav labākais siltumnīcu substrāts, jo parasti ir nezāļu, kaitēkļu un slimību ierosinātāju 

piesārņota. Protams, to var mēģināt ielabot, bet tas prasa daudz pūļu un ne vienmēr vainagojas ar labiem 

rezultātiem. http://laukos.la.lv/padoms-zemniekam-labakais-substrats-siltumnicai  

 

Aktuāla problēma. Ko iesākt ar antimikrobiālo rezistenci fermās? 

Šā gada 28. janvārī spēkā stājās jaunā Eiropas Zāļu regula, kurai pārejas periods noteikts līdz 2022. 

gada 28. janvārim. Regulā noteikti jauni nosacījumi antibiotiku izmantošanai un cīņai pret 

antimikrobiālo rezistenci (parādību, kad slimības ārstēšanā neiedarbojas antibiotiku zāles), kurus gan 

vēl precizēs. Agro Tops pētīja, cik pamatoti un kontrolēti antibiotiku lietošana dzīvnieku ārstēšanā 

notiek Latvijā, kas, pēc oficiālās ES informācijas, atrodas piektajā vietā starp vismazāk 

antimikrobiālos līdzekļus lietojošām valstīm. http://laukos.la.lv/ko-iesakt-ar-antimikrobialo-rezistenci 

 

 

 

http://laukos.la.lv/biedriba-pieprasijums-pec-kazas-piena-produktiem-turpina-pieaugt
http://laukos.la.lv/biedriba-pieprasijums-pec-kazas-piena-produktiem-turpina-pieaugt
http://laukos.la.lv/speltas-kviesu-grubas-atgriezas-latvija
http://laukos.la.lv/rigas-dzirnavnieks-latvijas-lauksaimnieki-var-lepoties-ar-augstas-kvalitates-auzam
http://laukos.la.lv/preilu-siers-par-247-000-eiro-iegadasies-razosanas-notekudenu-prieksattirisanas-iekartas
http://laukos.la.lv/padoms-zemniekam-labakais-substrats-siltumnicai
http://laukos.la.lv/ko-iesakt-ar-antimikrobialo-rezistenci
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LAD AKTUALITĀTES 

 

Noteikta jaunu saistību uzņemšana lauku attīstības platību maksājumiem  
Valdība otrdien, 12. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā 

tiek piešķirts valsts un ES atbalsts vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada 

plānošanas periodā. Lasīt vairāk... 

 

Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā Ziņnesī turpmāk tiks publicētas arī nelielas intervijas 

ar dienesta speciālistiem par aktuāliem jautājumiem. Ja Ziņneša lasītājiem ir tēmas, par 

kurām vēlētos plašāku viedokli, tad dienests gaida priekšlikumus!  

Tos var sūtīt uz prese@lad.gov.lv  
 

Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā 

No 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 7.maijam Lauku atbalsta dienests (LAD)izsludina 

pieteikšanos atbalsta saņemšanai pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža 

dzīvotspējas uzlabošanā" trīs apakšpasākumos par kopējo publisko finansējumu vairāk kā 7 miljoni 

eiro. http://www.losp.lv/node/5817  

 

Atbalsts biodrošības pasākumiem cūkkopības un putnkopības nozarē.  

No 2019.gada 23.aprīļa līdz 2019.gada 23.maijam norisināsies projektu pieteikumu pieņemšana 

Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātajā astotās kārtas apakšpasākumā "Atbalsts 

profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" cūkkopības 

un putnkopības nozarei. Kopējais publiskais finansējums ir 1,13 miljoni eiro. 

http://www.losp.lv/node/5816 

  

Publiskota informācija par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, ko nedrīkst pārveidot 

LAD publiskajā kartē (https://karte.lad.gov.lv/ ) ir atjaunota no Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) 

saņemtā informācija par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, kurus nedrīkst apart vai kā savādāk 

pārveidot.  

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/publiskota-informacija-par-biologiski-

vertigajiem-zalajiem-ko-nedrikst-parveidot-910 

Kalendārs 
 

 

  

No 4.februāra notiek pieteikšanās 8 dažādos pasākumos atbalstam zivsaimniecībai un 

akvakultūrai  

   

 

  

Līdz 1. aprīlim var iesniegt lauku bloku precizēšanu jau sakopai zemei  

   

 

  

Līdz 4. martam notiek pieteikšanās pasākumā “Atbalsts lauku tūrisma attīstības 

veicināšanai" mārketinga aktivitātēm  

   

 

 

 

 

 

 

 

https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=def3b225&e=39b825c6
mailto:prese@lad.gov.lv
http://www.losp.lv/node/5817
http://www.losp.lv/node/5816?fbclid=IwAR0duhD4hOmWzYHpCfvDF8PGVEdt2HUyZjajgVjeAMmadM8gCTUZVwghE7M
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=027a81fd&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/publiskota-informacija-par-biologiski-vertigajiem-zalajiem-ko-nedrikst-parveidot-910
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/publiskota-informacija-par-biologiski-vertigajiem-zalajiem-ko-nedrikst-parveidot-910
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=7a73e2a4&e=39b825c6
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=7a73e2a4&e=39b825c6
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=144860ad&e=39b825c6
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=9e412ed2&e=39b825c6
https://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=9e412ed2&e=39b825c6
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VAAD AKTUALITĀTES 

 

Slimību un kaitēkļu attīstības prognoze laukaugu sējumos 2019. gadā  

VAAD reģionālo nodaļu prognožu jomas speciālisti izvērtējuši iepriekšējās 2018. gada sezonas 

laukaugu (labību, rapša un pākšaugu) novērojumu rezultātus un, ņemot vērā tos un iespējamos laika 

apstākļus šī gada veģetācijas periodā, prognozējuši būtiskāko slimību un kaitēkļu attīstību 2019. 

gadā. http://www.losp.lv/node/5808 

 
 

 

 

 

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 

 

Plānotie kursi Pārtikas nozarē 2019. gada pavasaris 

http://www.losp.lv/node/5751  

 
 

 

 

 

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

http://www.losp.lv/node/5808
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.losp.lv/node/5751
mailto:losp@losp.lv

