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INFOLAPA Nr. 4 

LOSP vadītājs Edgars Treibergs saņēmis Latvijas Jātnieku federācijas Gada 

balvu 2014! 

23.01.2015. LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs saņēma Latvijas Jātnieku federācijas 

Gada balvu 2014 - Par ieguldījumu jāšanas sporta attīstībā - Normandija 2014! Apsveicam! 

http://www.losp.lv/node/3008 

LOSP dalīborganizācija - Latvijas Aitu audzētāju asociācija (Dienas bizness) 

rakstā: Aitu lielvalsts potenciāls  

Lai popularizētu aitas gaļu, Latvijas Aitu audzētāju asociācija cer uz 1,47 miljonus eiro lielu Eiropas 

un valsts atbalstu, otrdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.  

Aitu audzēšanas attīstību par vienu no šā gada prioritātēm nosaukusi Lauksaimnieku organizāciju 

sadarbības padome. DB jau rakstīja, ka Latvijas Aitu audzētāju asociācija (LAAA) izsludinātajā 

iepirkumā par sabiedrības informēšanas un tirgus veicināšanas kampaņas sagatavošanu un 

īstenošanu pagājušā gada nogalē saņemts viens piedāvājums, kas arī konkursā uzvarēja, piedāvājot 

līgumcenu 1,47 milj. eiro. Aitkopības nozari kampaņā stiprināt plecu pie pleca apņēmās uzņēmumi 

McCann Consulting, McCann Rīga, Inspired un Hansa Media. «No Briseles galīgo apstiprinājumu 

kampaņas finansējumam ceram sagaidīt pirmajā pusgadā,» norāda LAAA valdes priekšsēdētājs un 

aitu fermas Star Space Ogres novadā īpašnieks Arnis Ginters. 

http://www.db.lv/…/lauksa…/aitu-lielvalsts-potencials-426560 … 

 

Neviena lielā piena ražošanas saimniecība Latvijā nav likvidēta 

LOSP dalīborganizācijas - Latvijas Piena ražotāju asociācijas vadītāja Ieva Alpa-Eizenberga 

(Dienas Bizness) Lai arī situācija piena lopkopībā zemo piena iepirkuma cenu dēļ pēdējā gada laikā 

ir smaga, pagaidām neviena lielā saimniecība nav pārstājusi nodarboties ar piena lopkopību, 

aģentūrai BNS sacīja Latvijas Piena ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Ieva Alpa-

Eizenberga. 

«Tādas lielas likvidācijas vēl nav bijušas,» sacīja Alpa-Eizenberga, piebilstot, ka daļa saimniecību 

samazina un cītīgāk izkauj ganāmpulkus. 

http://www.db.lv/…/neviena-liela-piena-razosanas-saimniecib… 

 

Lauksaimnieki cer turpināt būvēt savas «gaismas pilis»  

Zemnieku saimniecība Līgo plāno būvēt jaunu siltumnīcu, kas, ja tiks apstiprināts Eiropas 

līdzfinansējums, būs viena no dārgākajām būvēm augu audzēšanai valstī, pirmdien vēsta laikraksts 

Dienas Bizness.  

Kamēr lauksaimnieki sēž uz adatām, atbalsta programma Briselē jaunajam plānošanas periodam 

joprojām nav apstiprināta, DB uzzināja Lauku atbalsta dienestā. Līdz ar to, lai gan lauksaimnieki 

sēž kā uz adatām, dienestā iesniegtie projekti vēl pat nav sākti vērtēt. 

http://www.losp.lv/node/3008
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/aitu-lielvalsts-potencials-426560
https://www.facebook.com/ieva.alpaeizenberga
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/neviena-liela-piena-razosanas-saimnieciba-latvija-nav-likvideta-426489
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/lauksaimnieki-cer-turpinat-buvet-savas-gaismas-pilis-426502
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http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/lauksaimnieki-cer-turpinat-buvet-savas-gaismas-pilis-

426502 

 

Cenšas pārliecināt ēst vietējo (Dienas Bizness)  rakstā LOSP dalīborganizācijas -

  Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas valdes locekle Ligita Turnere 

Lai gan valsts un pašvaldību pārtikas un ēdināšanas iepirkumos arvien biežāk laurus plūc vietējie 

ražotāji, lielākajos konkursos joprojām uzvar vairumtirgotāji  To apliecina DB izpēte. Publiskajos 

iepirkumos arvien vairāk tiek pievērsta uzmanību vietējo ražotāju produktiem, taču to vēl nedara 

visas pašvaldības, saka Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas valdes locekle Ligita Turnere. 

Iepriekš iepirkumos teju vienīgais kritērijs bija mazākā cena, kas nozīmēja arī zemākas kvalitātes 

importa preces. Tagad valsts iestādes instruētas iepirkumos lielāku vērību vērst uz bioloģiski vai pēc 

integrētās audzēšanas prasībām audzētiem produktiem, kā arī uz precēm, kas iekļautas nacionālās 

pārtikas kvalitātes shēmā, proti, kas marķētas ar kvalitātes zīmēm Zaļā karotīte un Bordo karotīte. 

Tas izriet no pērnruden valdībā akceptētās zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanas 

instrukcijas, kas vērsta uz Krievijas embargo seku mazināšanu vietējiem ražotājiem. 

 http://www.db.lv/razosana/partika/censas-parliecinat-est-vietejo-426723 

 

 

Vāciešiem labas atsauksmes par partnervalsts Latvijas plašo stendu izstādē 

„Zaļā nedēļa” Berlīnē 
 

Starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē “Zaļā nedēļa” Berlīnē, Vācijā, kas 

notika no 16. līdz 25. janvārim, Latvijai bija īpaši liels stends 650 kvadrātmetru platībā un, tikko 

izstāde tika atvērta apmeklētājiem, Latvijas stends bija ļaužu pilns – Latvijā ražotie pārtikas 

produkti un atpūtas iespējas interesēja gan vāciešus, gan Berlīnes viesus no citām valstīm. 

http://www.zm.gov.lv/presei/vaciesiem-labas-atsauksmes-par-partnervalsts-latvijas-plaso-stendu-

izs?id=4159 

 

Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu 

akadēmiju un Baltkrievijas Nacionālo zinātņu akadēmiju 

2015. gada 22. janvārī Minskā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente 

Baiba Rivža un Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas priekšsēdētājs Vladimirs Gusakovs 

parakstīja vienošanos par Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Baltkrievijas 

Nacionālās zinātņu akadēmijas zinātnisko sadarbību lauksaimniecības zinātnēs un mežzinātnēs, lai 

veicinātu ilgtspējīgu abu valstu sociālekonomisko attīstību. 

http://www.losp.lv/node/3015 

 

 

Medus turpina uzvaras gājienu! Mana pieredze: Novērtē bērnības labumus 

(Direnas bizness) 

Tagad, kad pašiem ir bērni, Kiin (SIA Northen Treats) radītāji Vita Šteina, Oskars Mickevičs un 

Jānis Skopiņš novērtē medus produktu labumu, trešdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. Gadiem 

ilgi Vita, Oskars un Jānis ir strādājuši dažādās nozarēs. Pirms diviem gadiem satikušies un 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/lauksaimnieki-cer-turpinat-buvet-savas-gaismas-pilis-426502
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/lauksaimnieki-cer-turpinat-buvet-savas-gaismas-pilis-426502
http://www.db.lv/razosana/partika/censas-parliecinat-est-vietejo-426723
http://www.zm.gov.lv/presei/vaciesiem-labas-atsauksmes-par-partnervalsts-latvijas-plaso-stendu-izs?id=4159
http://www.zm.gov.lv/presei/vaciesiem-labas-atsauksmes-par-partnervalsts-latvijas-plaso-stendu-izs?id=4159
http://www.losp.lv/node/3015
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sapratuši, ka viņus vieno kopīgas vērtības – ģimene, veselība, vēlme atstāt aiz sevis kaut ko 

paliekošu un lai viņu bērni to novērtētu. «Es 15 gadus esmu maldījusies pilsētas dzīvē un iepriekš 

nenovērtēju to, ko mums devuši vecāki un vecvecāki – dārzu, pašu audzētu pārtiku, gaļu, medu, 

ogas. Tagad, kad mums pašiem ir savi bērni, esam sākuši to novērtēt. Tikai tagad saprotam, cik 

milzīgs veselības potenciāls mums tika dots bērnībā. Es varu būt ļoti pateicīga, ka mūsu ģimene ir 

spējusi saglabāt visas šīs vērtības un mēs varam saviem bērniem dot to pašu,» saka Vita. 

http://www.db.lv/mazais-bizness/mana-pieredze/mana-pieredze-noverte-bernibas-labumus-426641 

 

Latvija sekmīgi pārstāvējusi ES dalībvalstis FAO ģenētisko resursu komisijas 

15.pastāvīgā sesijā 

Pagājušajā nedēļā, no 19. līdz 23.janvārim, Romā notika ANO Pārtikas un lauksaimniecības 

organizācijas (FAO) ģenētisko resursu komisijas 15.pastāvīgā sesija. Sesijā piedalījās vairāk nekā 

200 dalībnieku - pārstāvji no atbildīgajām valsts iestādēm, starpvaldību un nevalstiskām 

organizācijām, dažādām starptautiskām lauksaimnieku organizācijām, kā arī starptautiskiem 

lauksaimniecības zinātniskās pētniecības centriem. 

http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-sekmigi-parstavejusi-es-dalibvalstis-fao-genetisko-resursu-

kom?id=4151 

 

 

Piensaimnieks: īsti nesaprotam, kas notiks (Dienas Bizness) 

Aprīlī beigsies Eiropā noteiktais piena kvotu periods, un tirgus atbrīvošana ražotājiem var nozīmēt 

gan lielākas iespējas, gan biznesa galu, vēsta reģionālais laikraksts Bauskas Dzīve. Par piena cenu 

pēc tirgus atbrīvošanas bažas ir lielas, atzīst Vecumnieku novada Kurmenes pagasta bioloģiskās 

piensaimniecības Zālītes īpašnieks Ilgonis Mašinskis: «Īsti nesaprotam, kas notiks, jo jau tagad 

piena cena, kas ziemā parasti kāpj, nokritās no 20,5 līdz 16 centiem. Gaidām aprīli, tad redzēs, kā 

būs, jo pagaidām to nevaram prognozēt.» 

http://www.db.lv/razosana/partika/piensaimnieks-isti-nesaprotam-kas-notiks-426663 

 

LOSP dalīborganizācija - LPCS: Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem varētu 

izdoties iekarot Ķīnas tirgu (Dienas Bizness)  

Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem, kas mēģina sākt eksportu uz Ķīnu, varētu izdoties iekarot 

šo tirgu, aģentūrai BNS pastāstīja Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes 

priekšsēdētājs Jānis Šolks. «Pagaidām [vairākiem piena pārstrādes uznēmumiem, kas mēģina sākt 

eksportu uz Ķīnu,] veicas daudzsološi. [Sertifikācijas] komisija ir bijusi piena pārstrādes 

uzņēmumos, un pagaidām viss ir procesā. Mēs gaidām viņu oficiālos lēmumus, bet viss fons 

liecina, ka vajadzētu izdoties,» sacīja Šolks. 

http://www.db.lv/razosana/partika/lpcs-latvijas-piena-parstrades-uznemumiem-varetu-izdoties-

iekarot-kinas-tirgu-426787 

 

 

 

http://www.db.lv/mazais-bizness/mana-pieredze/mana-pieredze-noverte-bernibas-labumus-426641
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-sekmigi-parstavejusi-es-dalibvalstis-fao-genetisko-resursu-kom?id=4151
http://www.zm.gov.lv/presei/latvija-sekmigi-parstavejusi-es-dalibvalstis-fao-genetisko-resursu-kom?id=4151
http://www.db.lv/razosana/partika/lpcs-latvijas-piena-parstrades-uznemumiem-varetu-izdoties-iekarot-kinas-tirgu-426787
http://www.db.lv/razosana/partika/lpcs-latvijas-piena-parstrades-uznemumiem-varetu-izdoties-iekarot-kinas-tirgu-426787
http://www.db.lv/razosana/partika/lpcs-latvijas-piena-parstrades-uznemumiem-varetu-izdoties-iekarot-kinas-tirgu-426787
http://www.db.lv/razosana/partika/lpcs-latvijas-piena-parstrades-uznemumiem-varetu-izdoties-iekarot-kinas-tirgu-426787
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Dārzeņu audzētājs: visas valsts iestādes pārgāja pāri (Dienas Bizness) 
Dārzeņu audzētājiem Latvijā ir ko darīt, bet ar nosacījumu, ja var paciest mūsu ierēdņus, vēsta 

reģionālais laikraksts Dzirkstele.  

Desmit gadus nostrādājot ārzemēs lauksaimniecības nozarē, Rolands Jēkabsons izlēma atgriezties 

Latvijā. Daukstu pagastā viņš iegādājās īpašumu. Pagājušajā gadā izmēģināja vairāku desmitu 

hektāru apjomā audzēt brokoļus, puķkāpostus un divu veidu salātus. To stādi tika iepirkti no 

Holandes un Vācijas. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/darzenu-audzetajs-visas-valsts-iestades-pargaja-pari-

426359 …? 

 

 

LOSP :Piena kvotu pārsniegums varētu būt 1%; soda nauda - vairāk nekā divi 

miljoni eiro  (Dienas Bizness)  

Šajā kvotas gadā tiek prognozēta kvotas pārpilde par 101%, kas Latvijai varētu veidot vairāk nekā 

divus miljonus eiro lielu soda naudu, šodien Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes 

(LOSP) sēdē norādīja Lauksaimniecības datu centra direktora vietniece Erna Galvanovska. 

«Iepriekš prognozējām, ka kvotas pārpilde varētu būt 103%, tomēr patlaban aprēķini liecina, ka 

pārpilde būs nedaudz mazāka - 101%. Līdz ar to soda naudas apmērs varētu būt nedaudz vairāk kā 

divi miljoni eiro. Šis 1% tiks aprēķināts tiem ražotājiem, kas nebūs iekļāvušies savās kvotās,» sacīja 

Galvanovska. 

http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piena-kvotu-parsniegums-varetu-but-1-proc-soda-

nauda-vairak-neka-divi-miljoni-eiro-426452 

 

ES valstu lauksaimniecības ministri Ministru padomē runā par pasākumiem 

situācijas uzlabošanai ES lauksaimniecības tirgū 

Rīga, 2015.gada 26.janvāris. – Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pirmdien, 26.janvārī, Briselē 

vadīja ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmi, kas bija pirmā 

sanāksme, Latvijai prezidējot Eiropas Savienības Padomē. Sanāksmes laikā zemkopības ministrs 

Jānis Dūklavs iepazīstināja ES dalībvalstu lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrus ar 

Latvijas Prezidentūras darba programmu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/es-valstu-lauksaimniecibas-ministri-ministru-padome-runa-par-

pasakumie?id=4141 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 Līdz 12.02.2015. notiek pieteikšanās pasākumam "Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana". 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-

attistibas-strategiju-istenosana-107 

http://t.co/MLLK3DNIoC
http://t.co/MLLK3DNIoC
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piena-kvotu-parsniegums-varetu-but-1-proc-soda-nauda-vairak-neka-divi-miljoni-eiro-426452
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piena-kvotu-parsniegums-varetu-but-1-proc-soda-nauda-vairak-neka-divi-miljoni-eiro-426452
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piena-kvotu-parsniegums-varetu-but-1-proc-soda-nauda-vairak-neka-divi-miljoni-eiro-426452
http://www.db.lv/razosana/lauksaimnieciba/piena-kvotu-parsniegums-varetu-but-1-proc-soda-nauda-vairak-neka-divi-miljoni-eiro-426452
http://www.zm.gov.lv/presei/es-valstu-lauksaimniecibas-ministri-ministru-padome-runa-par-pasakumie?id=4141
http://www.zm.gov.lv/presei/es-valstu-lauksaimniecibas-ministri-ministru-padome-runa-par-pasakumie?id=4141
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/401-teritoriju-attistibas-strategiju-istenosana-107
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 20.02. - Sākas pieteikšanās programmai "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas 

kampaņas" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-

tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105 

 

 20.02. -Zivsaimniecības biedrībām sākas pieteikšanās programmai "Investīcijas ražošanas, 

pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā" 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/301-investicijas-

razosanas-parstrades-vai-marketinga-iekartas-un-infrastruktura-102 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

13.februārī 10:00 Bulduru dārzkopības vidusskolā notiks gadskārtējā dārzkopības konference, kurā 

piedalās – Latvijas augļkopju asociācija, Stādu audzētāju biedrība un Latvijas Dārznieks.  

 

Semināri “Gaļas liellopu ganāmpulku veselība: Parazītu izraisīto slimību simptomi, novēršanas 

profilakse un apkarošana”  

http://www.losp.lv/node/3009 

 

 

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 

 

 

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 

http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=2537e303&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=2537e303&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/304-jaunu-noieta-tirgu-sekmesana-un-reklamas-kampanas-105
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=fca6bdcf&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=fca6bdcf&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/301-investicijas-razosanas-parstrades-vai-marketinga-iekartas-un-infrastruktura-102
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/301-investicijas-razosanas-parstrades-vai-marketinga-iekartas-un-infrastruktura-102
http://www.losp.lv/node/3009
mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

