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INFOLAPA Nr. 21 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Biedrības Siera klubs aktivitātes: 

 

21.jūlijs - Cēsīs Vidzemes reģionālais konkurss "Siera gardumu  vēstījums nākamai paaudzei" 

 

Latvijas Meža īpašnieku asociācijas aktivitātes: 

Konkurss “Sakoptākais mežs” – informācija:  

Konkurss „Sakoptākais mežs” šogad tiek rīkots jau otro gadu ar mērķi veicināt ilgtspējīgu meža 

apsaimniekošanu un apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, kā arī 

veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu. Jau konkursa pirmajā norises gadā 

tika celti gaismā mežsaimnieki no visas Latvijas, kuri savā mežā saimnieko godprātīgi un 

ilgtspējīgi, padarot mežu par paaudžu paaudzēm lolotu bagātību, un šogad arī citiem mežu 

īpašniekiem ir iespēja saņemt sava meža novērtējumu. http://www.losp.lv/node/5389  

 

Biedrības “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija” aktivitātes: 

Šogad valsts atbalsta "Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas 

pasākumiem" ietvaros mums ir radusies iespēja organizēt savu pasākumu, un mūsu izvēle, 

protams, bija par labu Holšteinas dzīvnieku šovam. Jo mūsu saimnieki prot izaudzēt labus 

dzīvniekus, bet nav tradīciju ar šiem dzīvniekiem lepoties un tos parādīt plašākam interesentu 

lokam. 

Pasākuma nosaukums ir "Nākotnes zvaigzne". Kāpēc? Jo šoreiz pasākuma dalībnieki būs jaunā 

paaudze.  

http://www.losp.lv/node/5443 

 

Lauku Ceļotājs aktivitātes: 

 

Aicinām lauku tūrisma uzņēmējus pieteikties vides kvalitātes zīmei "Zaļais sertifikāts" vai arī 

pieteikt sev zināmos iespējamos pretendentus. 

http://www.losp.lv/node/5326 

 

Latvijas Aitu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

Aitu Dienas 2018  

Jūnija pēdējā dienā LAAA rīko ikgadējo pasākumu Aitu dienas. Aicināts ikviens interesents. 

Pieteikšanās pasākumam obligāta līdz 26.jūnijam zvanot pa tālruni 25669918 vai rakstot 

info@laaa.lv. 

 

Pasākuma programma: 

8:00 - 9:00 Reģistrācija 

9:00 - 11:00 Dzīvnieku vērtēšana 

11:00 - 12:00 Praktiskās mācības vērtēšanā 

12:00 - 13:00 Pusdienas 

13:00 - 15:00 Seminārs 

http://www.losp.lv/node/5389
http://www.losp.lv/node/5443
http://www.losp.lv/node/5326
mailto:info@laaa.lv


 

 Infolapa_21_6.7.2018.                                                                                               www.losp.lv  

 

15:00 Aitu un teķu izstāde 

Pasākumā būs arī īpaša programma bērniem, loterija.  

Vēršam uzmanību, pasākuma laikā tiks fotografēts un bildes ievietotas LAAA mājas lapā un 

Facebook vietnē. 

http://www.losp.lv/node/5366  

 

 
 

Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes: 

Seminārs par sīko plēsēju medībām ar pievilināšanu ar mānekļiem. 

Vada lektors no Vācijas. 

03.-05.08 Minhauzens 2018.Lejasciemā plānojās, ka dalību ņems ap 6000 medniekiem un 

atbalstītājiem. 

08.09.2018. -  Dalība “Lauki ienāk pilsētā” 

 

Latvijas Lauku foruma aktualitātes: 

Kopienu vasaras forums „MANA LATVIJA, MANI LAUKI, MANA KOPIENA: MŪSU 

RĪCĪBA” 

Kamēr mums teju ik dienu medijos nākas dzirdēt to, ko ir, vai gluži otrādi – nav izdarījis kāds no 

Rīgas, mēs aizvien vairāk ilgojamies satikt jūs, pabūt kopā un dzirdēt, kā klājas jums. Kas šovasar 

notiek Latvijas laukos? Vai ciema skolā durvis izdodas atvērt arī vasarā? Ko sausums pastrādājis 

jūsu dārzā un pievārtē? Ko jūs, trakie, atkal plānojat, lai pārsteigtu savējos lielajos svētkos? Kas 

vēl joprojām nav mainījies un ļauj turpināt labi iesākto? Kādi tad mēs esam – reģionu patrioti un 

ko mēs kopā varam? Laiks laukiem! 

http://www.losp.lv/node/5446 

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies 6.-7.jūlijā Lietuvā rīkotajā izstādē "Nasiai vasara 

2018"  pilsētā Šauļi. 

 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/5366
http://www.losp.lv/node/5446
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Biedrība "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" aktualitātes 
Seminārs gaļas liellopu audzētājiem  

Datums: 28.08.2018. 

Vieta: "SALIŅAS", EGLAINES PAGASTS, ILŪKSTES NOVADS, LV-5444 (Karte) 

http://www.losp.lv/node/5451 

 
 

LTRK aktivitātes: 

Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai un rezervēt vietas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kameras (LTRK) un reģionu pašvaldību rīkotajās Uzņēmēju dienās reģionos 2018. 

 

 
Uzņēmēju dienas reģionos jau kļuvušas par tradicionāliem un vērienīgiem pasākumiem, kas reizi 

gadā Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē sniedz iespēju apmeklētājiem iepazīties ar reģiona 

uzņēmumu plašo piedāvājumu. Ik gadu katrā izstādē piedalās 150 līdz 200 uzņēmumu. Pasākumu 

programmā plānotas izstādes, biznesa forumi, sestdienās arī kultūras programmas, kā arī dažādas 

Latvijas Labuma aktivitātes.  

Piedaloties izstādē, uzņēmumam ir iespēja iepazīstināt ar savu produkciju un pakalpojumiem 

vairākus tūkstošus apmeklētāju, uzzināt jaunumus par uzņēmējiem aktuālām tēmām biznesa 

forumos, izmantot tīklošanās iespēju, tiekoties ar citiem reģiona uzņēmējiem, valsts un pašvaldību 

amatpersonām. Dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja sevi pozicionēt kā darba devējus reģionā un 

būs iespēja uzrunāt gan šī brīža darba meklētājus, gan skolēnus un studentus – nākotnes 

darbiniekus, kam svarīgi ir uzzināt par profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas tiek 

sagaidītas no darbiniekiem. Īpaši aicinām pieteikties dalībai uzņēmumus, kuriem ir aktuāli 

reklamēt brīvās vakancēm un pastāvīgi nodarbinātās amatu kategorijas. 

Pieteikšanās un papildu informācija par pasākumu Zemgalē, Kurzemē un Latgalē:  

LTRK Valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice, tālrunis: 29 141 693, e-pasts: 

ilze.brice@chamber.lv 

http://www.losp.lv/node/5451
mailto:ilze.brice@chamber.lv
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Par pasākumu Vidzemē:  

LTRK Vidzemes nodaļa, tālrunis: 20 264 530, e-pasts: valmiera@chamber.lv 

 

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: 

 

Kā saimniecībai iegūt bioloģisko statusu? Atbild eksperts  

http://laukos.la.lv/ka-iegut-biologisko-statusu/ 

  

 

 

 

 

Latvijā ir trīs lieli maizes ražotāji: prognozes 

par maizes cenām 

Latvijā turpmākajos gados maizes cena varētu 

augt minimāli salīdzinājumā ar esošajām 

cenām, intervijā aģentūrai LETA prognozēja 

maizes ražotāja AS “Latvijas maiznieks” 

pārdošanas un mārketinga nodaļas vadītājs 

Māris Daude. 

http://laukos.la.lv/latvija-ir-tris-lieli-

maizes-razotaji-prognozes-par-maizes-

cenam/ 

 

 
 

 

 

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” jūnija numurā 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/zurnala-

latvijas-lopkopis-junija-numura 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:valmiera@chamber.lv
mailto:info@slieka.lv
http://laukos.la.lv/ka-iegut-biologisko-statusu/
http://laukos.la.lv/latvija-ir-tris-lieli-maizes-razotaji-prognozes-par-maizes-cenam/
http://laukos.la.lv/latvija-ir-tris-lieli-maizes-razotaji-prognozes-par-maizes-cenam/
http://laukos.la.lv/latvija-ir-tris-lieli-maizes-razotaji-prognozes-par-maizes-cenam/
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/zurnala-latvijas-lopkopis-junija-numura
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/zurnala-latvijas-lopkopis-junija-numura
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Iznācis jūlija SAIMNIEKS LV! Uz jaunā 

numura vāka - Ķēniņu ģimene, aktīvi 

Traktordienas 2018 dalībnieki! 

Lasiet arī: 

- Interviju ar BIOR direktoru Aivaru 

Bērziņu; 

- kā jaunā datu regula attiecas uz 

lauksaimniekiem; 

- par mazajiem ražotājiem, kuru interešu 

lokā - vīngliemeži, paipalas, tējas un 

irbenes.  

- ko vērts zināt, gādājot krāsu 

iekšdarbiem. 

 

Aicinām uz lauka dienu par mēslošanas līdzekļu lietošanu graudaugos 

LLKC sadarbībā ar LLU aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažādu mēslošanas 

līdzekļu lietošanu laukaugu sējumos. 

Lauka diena notiks 3. jūlijā plkst. 11 “Kalnavišķos” Daugavpils novada Višķu pagastā. Lauka 

dienā būs iespēja uzzināt saimniecības pieredzi graudaugu audzēšanā, iegūt informāciju par 

demonstrējuma ierīkošanu, kā arī novērtēt laukaugu sējumus saimniecībā. 

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/aicinam-uz-lauka-dienu-par-meslosanas-lidzeklu-

lietosanu-graudaugos 

 

Pērn no Latvijas eksportētas 136 aitas 12 648 eiro vērtībā 

Latvija pēc divu gadu pārtraukuma pērn ārvalstīs realizējusi 136 dzīvas aitas, kuru kopējā vērtība 

ir 12 648 eiro, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati. 

http://laukos.la.lv/pern-no-latvijas-eksportetas-136-aitas-12-648-eiro-vertiba/  

 

“Food Union” pagājušajā gadā notur 116 miljonu eiro apgrozījumu un kāpina eksportu 

Piena pārstrādes uzņēmums “Food Union” aizvadītajā gadā saglabājis kopējo apgrozījumu 

2016.gada līmenī, tam sasniedzot gandrīz 116 miljonus eiro, informēja uzņēmumā. “Food Union” 

koncernā ietilpstošās AS “Rīgas piena kombināts” un tās meitas uzņēmuma AS “Valmieras piens” 

kopējais apgrozījums 2017.gadā sasniedza 82,4 miljonus eiro, bet SIA “Rīgas piensaimnieks” 

apgrozījums bija 33,5 miljoni eiro. 

http://laukos.la.lv/food-union-pagajusaja-gada-notur-116-miljonu-eiro-apgrozijumu-un-kapina-

eksportu/  

 

“Talsu piensaimnieks” palielinājis pamatkapitālu līdz 244 439 eiro 

Piena pārstrādes uzņēmums AS “Talsu piensaimnieks” ir palielinājis pamatkapitālu par 47 464 

eiro līdz 244 439 eiro, liecina informācija “Firmas.lv”. 

http://laukos.la.lv/talsu-piensaimnieks-palielinajis-pamatkapitalu-lidz-244-439-eiro/ 

 

Plāno veikt izmaiņas pasākuma “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” nosacījumos  

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumu projektu noteikumiem par valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”. 

Projektu ceturtdien, 28. jūnijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.  

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/aicinam-uz-lauka-dienu-par-meslosanas-lidzeklu-lietosanu-graudaugos
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/aicinam-uz-lauka-dienu-par-meslosanas-lidzeklu-lietosanu-graudaugos
http://laukos.la.lv/pern-no-latvijas-eksportetas-136-aitas-12-648-eiro-vertiba/
http://laukos.la.lv/food-union-pagajusaja-gada-notur-116-miljonu-eiro-apgrozijumu-un-kapina-eksportu/
http://laukos.la.lv/food-union-pagajusaja-gada-notur-116-miljonu-eiro-apgrozijumu-un-kapina-eksportu/
http://laukos.la.lv/talsu-piensaimnieks-palielinajis-pamatkapitalu-lidz-244-439-eiro/
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http://www.zm.gov.lv/presei/plano-veikt-izmainas-pasakuma-produktivi-ieguldijumi-akvakultura-

nosac?id=9618 

 

 

No 1. septembra samazināsies traktortehnikas vadītāju kategoriju skaits  

Kopš šāgada 10. maija spēkā ir grozījumi Ceļu satiksmes likumā. Bet grozījums punktā, kas noteic 

izmaiņas traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijās, spēkā stāsies šāgada 1. septembrī, un patlaban 

Zemkopības ministrija izstrādā grozījuma piemērošanai nepieciešamos Ministru kabineta noteikumus.  

http://www.losp.lv/node/5444 

 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem! http://www.losp.lv/node/5447 

 

Lauksaimniekiem piešķirta dīzeļdegviela par atbilstošās platības ha 

Dienests ir pieņēmis lēmumu par lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētās 

dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam saimnieciskajam gadam, ko lauksaimniecības 

produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties no 2018.gada gada 1.jūlija līdz 30.novembrim. Šobrīd 

lēmums pieņemts par ne vairāk kā 90 procentiem no kopējā piešķirtā degvielas daudzuma. 

http://www.losp.lv/node/5448 

 

 

Kartē ir publicēti lauki ar klientu deklarētajām kultūrām 

publiskajā kartē (https://karte.lad.gov.lv) ir publicēti lauki ar klientu deklarētajām kultūrām. 

Šobrīd tajā ikviens var redzēt deklarētās kultūras, par kurām tiks saņemts Eiropas Savienības 

fondu atbalsts. Kartē ir nodrošināta iespējams pārslēgt tās lietošanas režīmu uz deklarētajiem 

laukiem / lauku blokiem, izmantojot slāņu pārslēgšanas pogu. 

http://www.losp.lv/node/5449 

 

Aicinām aizpildīt anketu par kūlas dedzināšanas iemesliem 

Lai atbalstītu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), LAD aicina ikvienu 

piedalīties pētījumā par kūlas ugunsgrēkiem Latvijā un Lietuvā un izteikt savu viedokli par 

galvenajiem kūlas dedzināšanas iemesliem, ieguvumiem un zaudējumiem.  Pētījumu veic 

uzņēmums Oxford Research Baltics sadarbībā ar VUGD ar mērķi izstrādāt iespējamos risinājumus 

kūlas ugunsgrēku novēršanai. 

https://www.surveygizmo.com/s3/4408493/Aptauja 

 

Kā rīkoties, ja sausuma dēļ cietušas kultūraugu platības 

Pēc dabas katastrofas izsludināšanas lauksaimniecībā Lauku atbalsta dienests ir papildinājis 

informāciju, kā lauksaimniekam jārīkojas, lai saglabātu ES un valsts atbalstu par sausuma dēļ 

cietušajām kultūraugu platībām.  

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ka-rikoties-ja-sausuma-del-

cietusas-kulturaugu-platibas-851  

 

http://www.zm.gov.lv/presei/plano-veikt-izmainas-pasakuma-produktivi-ieguldijumi-akvakultura-nosac?id=9618
http://www.zm.gov.lv/presei/plano-veikt-izmainas-pasakuma-produktivi-ieguldijumi-akvakultura-nosac?id=9618
https://likumi.lv/ta/id/298654-grozijumi-celu-satiksmes-likuma
http://www.losp.lv/node/5444
http://www.losp.lv/node/5447
http://www.losp.lv/node/5448
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=d7072b33&e=39b825c6
http://www.losp.lv/node/5449
https://www.surveygizmo.com/s3/4408493/Aptauja
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ka-rikoties-ja-sausuma-del-cietusas-kulturaugu-platibas-851
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ka-rikoties-ja-sausuma-del-cietusas-kulturaugu-platibas-851
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LLKC aktualitātes: 

 

Aptauja par ES nākotnes lauku politiku! Eiropas Komisija (EK) 1. jūnijā nākusi klajā ar 

piedāvājumu ES Kopējas lauksaimniecības politikai (KLP) pēc 2020. gada, tādējādi uzsākot 

diskusiju maratonu par nākotnes politikas nosacījumiem ES dalībvalstīs un iestādēs. 

http://www.losp.lv/node/5397 

 
  

 

 

Citi pasākumi: 

10. jūlijā notiks lauka dienas demonstrējumi bioloģiskās saimniekošanas apstākļos Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes (LLU) Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Stendes 

pētniecības centrā. Demonstrējumi notiks Stendes pētniecības centrā, "Dižzemēs", Dižstendē, 

Lībagu pagastā, Talsu novadā, sākums pulksten 11.00.  

 

 

11. jūlijā notiks lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skate LLU AREI Priekuļu 

pētniecības centrā, kuras laikā iepazīsies ar zinātnieku veikto darbu.  

Skate notiks Priekuļu pētniecības centrā, Zinātnes ielā 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā, sākums pulksten 11.00.  

 

12. jūlijā notiks lauka dienas demonstrējumi Latvijā selekcionētu un bioloģiskai lauksaimniecībai 

perspektīvu graudaugu, pākšaugu un kartupeļu šķirņu audzēšanā SIA “Latgales lauksaimniecības 

zinātnes centrs”. Demonstrējumi notiks Latgales lauksaimniecības zinātnes centrā, Viļānu - 

Rēzeknes šosejas 3. km, Viļānu pagastā, Viļānu novadā, sākums pulksten 10.00. 

 

13. jūlijā notiks lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skate LLU Dārzkopības 

institūtā, kuras laikā iepazīsies ar zinātnieku veikto darbu. Skate notiks Dārzkopības institūtā, 

Graudu ielā 1, “Ceriņos”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, sākums pulksten 11.00. 

 

 

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

http://www.losp.lv/node/5397

