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INFOLAPA Nr. 25 

 

LOSP aktivitātes: 

 
30.jūlijā notika izbraukuma LOSP dārzkopības darba grupa, kuras ietvaros notika kūdras 

ražošanas uzņēmuma Laflora apskate, diskusija par dabas radītajiem zaudējumiem nozarē un 

turpmāko rīcību, diskusija par izglītību Dārzkopības, Augļkopības un Dārzeņkopības jomā un par 

5% PVN un sezonas laukstrādniekiem: nozaru NVO darbība un aktivitātes. Darba grupas 

noslēgumā notika melleņu audzētavas “Arosa R” apskate. 

 

30.jūlijā LOSP pārstāvji piedalījās ZM darba grupā par „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

grozījumu projektu. 

 

1.augustā notika AS Attīstības finanšu institūcija Altum darba grupa par OIK, kurā piedalījās 

LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis.  

 

2.augustā notika biedrības “Latvijas dārznieks” atskaites – vēlēšanu dalībnieku sapulce, kurā 

valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš informēja par paveikto, kā arī notika diskusija par sezonas 

strādnieku darbu un par 5% PVN nozīmi.  
 
 

LOSP medijos:  
 

 

28.jūlijā laikā no plkst.11 līdz plkst.11.25 raidījumā "Notikumu skatlogā", 

 televīzijas kanālā "Rīga TV 24". 
Par situāciju lauksaimniecības nozarē - LOSP izbraukuma sanāksmē "Mārupes siltumnīcās" 

http://www.losp.lv/video/par-situaciju-lauksaimniecibas-nozare-losp-izbraukuma-sanaksme-

marupes-siltumnicas … 

 

 

https://t.co/wqA6Wki8cJ
https://t.co/wqA6Wki8cJ
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www.laukos.lv 1.08.2018.  LOSP: EM piedāvātais modelis par atteikšanos no 

OIK nav reāls 
Ekonomikas ministrijas (EM) piedāvātais modelis, kā tuvāko triju gadu laikā atsacīties no obligātā 

iepirkuma komponentes (OIK) maksājuma, nav reāls, atzina Lauksaimniecības organizāciju 

sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis. “Nav iespējams likvidēt OIK, to 

netransformējot citā formā. Patērētājiem joprojām būs jāmaksā par zaļo un dabasgāzes 

koģenerāciju, taču droši vien šis maksājums OIK vietā tiks pārdēvēts citā vārdā, piemēram, par 

“zaļo sertifikātu”,” sacīja Vilnītis. 

http://laukos.la.lv/losp-em-piedavatais-modelis-par-atteiksanos-no-oik-nav-reals/ 

 

 

1.08.2018. www.delfi.lv LOSP: EM piedāvātais modelis, kā atsacīties no OIK 

tuvāko triju gadu laikā, nav reāls  
EM piedāvātais modelis, kā tuvāko triju gadu laikā atsacīties no obligātā iepirkuma komponentes 

(OIK) maksājuma, nav reāls, aģentūrai LETA sacīja Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 

padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis. "Nav iespējams likvidēt OIK, to 

netransformējot citā formā. Patērētājiem joprojām būs jāmaksā par zaļo un dabasgāzes 

koģenerāciju, taču droši vien šis maksājums OIK vietā tiks pārdēvēts citā vārdā, piemēram, par 

"zaļo sertifikātu"," sacīja Vilnītis. 

http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/nozares-speletaji-ekonomikas-ministrija-kapj-uz-oik-

grabekla-pateretajiem-cenas-nesamazinasoties.d?id=50266035&page=1 

 

 

www.la.lv. 26.07.2018. OIK likvidēšanas optimisms saplok 
Šodien sanāksim kopā uz pēdējo sēdi pirms 1. augusta lēmuma paziņošanas. Katrā ziņā mums, 

lauksaimniekiem, ir pietiekami daudz iebildumu. Gan pret ministrijas prātā esošajiem 

paņēmieniem, kā atteikties no OIK, gan par dažādiem sīkumiem, gan pret to, kā pret mūsu u. c. 

organizāciju un ekspertu priekšlikumiem EM izturējusies, tālākai apspriešanai piedāvājumus un 

idejas nemaz nevirzot,” “LA” pastāstīja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes 

ģenerāldirektors Guntis Vilnītis. Viņš norādīja, ka izveidots tāds scenārijs, kuru lielākā daļa darba 

grupas neuzskatot par racionālu, taču ministrija to tāpat virzījusi tālāk. Kāds tad tas ir? 

http://m.la.lv/oik-likvidesanas-optimisms-saplacis/ 

 

"Latvijas Labums": OIK kā elektrības rēķina sastāvdaļa 

 

http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/losp-em-piedavatais-modelis-par-atteiksanos-no-oik-nav-reals/
http://www.delfi.lv/
http://www.delfi.lv/temas/losp
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/nozares-speletaji-ekonomikas-ministrija-kapj-uz-oik-grabekla-pateretajiem-cenas-nesamazinasoties.d?id=50266035&page=1
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/nozares-speletaji-ekonomikas-ministrija-kapj-uz-oik-grabekla-pateretajiem-cenas-nesamazinasoties.d?id=50266035&page=1
http://www.la.lv/
http://m.la.lv/oik-likvidesanas-optimisms-saplacis/
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http://play24.lv/video/13138/latvijas-labums-oik-ka-elektribas-rekina-sastavdala 

 

Kā Latvijai neierasti karstā vasara mainījusi lauku tūrismā strādājošo darbu? 
https://tvplay.skaties.lv/parraides/900-sekundes/968825 

 
 

 

Pasaules kausa Rīgas posma “Grand Prix” maršrutā uzvar rumānis Andreā 

Herks  
Sporta centrā „Kleisti” no 26. līdz 29. jūlijam risinājās  Pasaules kausa izcīņas Centrāleiropas 

zonas posma sacensības jāšanas sportā šķēršļu pārvarēšanā “Rīga–2018” (CSI2*-W/CSIYH1*), 

kurās piedalījās astoņu valstu sportisti. “Grand Prix” maršrutā uzvaru izcīnīja Rumānijas sportists 

Andreā Herks, bet labākais no Latvijas sportistiem bija Kristaps Neretnieks, kuram devītā vieta. 

 
 

http://www.losp.lv/node/5490  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://play24.lv/video/13138/latvijas-labums-oik-ka-elektribas-rekina-sastavdala
https://tvplay.skaties.lv/parraides/900-sekundes/968825
https://t.co/4lx962PZTf
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi: 

 

Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības aktivitātes: 
Izstādē “Riga Food 2018” paziņos labākos Latvijā ražotos piena produktus! Uzņēmumi vēl var 

pieteikt dalību!  

Līdz 9. augustam Latvijas piena pārstrādes uzņēmumi ir aicināti pieteikt dalību Latvijā ražoto 

augstas kvalitātes piena produktu konkursam kategorijā “Jaunais piena produkts”. Uzvarētāji tiks 

noskaidroti 5. septembrī starptautiskajā pārtikas izstādē “Riga Food 2018”. 

http://www.losp.lv/node/5485 

 

 

Biedrība “Siera klubs” aktivitātes: 
4.augustā - Rēzeknē Latgales reģionālais konkurss "Siera garduma vēstījums nākamai paaudzei " 

4.augustā - Rēzeknē svētki "Latvijas novadu Siera diena" 

9.augustā  projekta "100 recepšu Latvijas simtgadei" ietvaros filma par seno produktu biezpienu 

un no tā gatavotiem ēdieniem 

25.augustā - Jelgavā Piena, maizes un medus svētku ietvaros Zemgales reģionālais konkurss 

"Siera garduma vēstījums nākamai paaudzei". http://www.losp.lv/node/5457 

 

 
 

 

Latvijas aitu audzētāju asociācijas aktivitātes: 

Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” 

apakšpasākuma 

“Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 18.-19. septembrī rīko divu 

dienu mācības "Ciltsdarbs aitkopības saimniecībās, populārākās aitu šķirnes, to piemērotība 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F5485&h=AT38mqagZDrxrJJ0tkvypbxOAIdkErOJ0OqHJynY2UeSfkUKhkr0nb2fSs0hodrqbeSE1wVYMbnDPfp2xTcnYO9qAstbfSzHbeGNGLH0yqrkZPhdGtCc-ZDVNI6mNEbibLtJHunAO0aOfcfa_f-GNzE
http://www.losp.lv/node/5457
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vietējā un eksporta tirgos pieprasītas produkcijas ieguvei". 

Mācības notiks saimniecībā Ralle, Kandavas pagasts, Kandavas novads. 

Lektori - Daina Kairiša, Dace Trupāne, Harita Eglīte. 

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. 

Visiem, kuri apmeklēs vismaz 75% tiks izsniegts apliecinājums. 

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 11.94 euro mazajām saimniecībām un 

mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 

15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 

50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 59.69 euro. 

Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt Mācību 

dalībnieka  reģistrācijas veidlapu. Papildus aicinām atsūtīt skanētus arī citus saistošus 

dokumentus, kas pierāda Jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare vai 

pārtikas ražošanas nozare vai mežsaimniecības nozare). 

Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram, Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir 

lauksaimniecības zeme, mežs; EPS izdruka, ja Jūs 2017.gadā esiet pieteicies platību 

maksājumiem; saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija; juridiskām personām gada 

pārskata kopija; uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums 

nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem -skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas 

veidlapā sadaļā Piezīmes –radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to, 

ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība. 

Mācībām var pieteikties rakstot info@laaa.lv vai zvanot 25669918. 

Mācības atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.  

Detalizētāka informācija: http://www.latvijasaita.lv/lv/1.php  

 

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 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: 

 

04.08.2018. Lutriņu Mazpulka rīkotajā projekta "Trušu parāde" pasākumā Talsu nov., Ārlavas pag, 

"ĀMUĻOS''. 

 

04.08.2018. Limbažu pilsētas/pagasta Jauntrušu izstādē. 

 

mailto:info@laaa.lv
http://www.latvijasaita.lv/lv/1.php
http://www.losp.lv/node/5326
http://www.losp.lv/node/5446
callto:2.%2004.08.2018
callto:3.%2004.08.2018
callto:3.%2004.08.2018
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LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies Rīgā rīkotajā pasākumā 08.09.2018  "Lauki ienāk pilsētā". 

 

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” 

 

 
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2018/festivala-minhauzens-2018-programma-1021/ 

 

Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības aktualitātes: 

Lauka dienas kartupeļiem: 

25.07. Kuldīgas novada Padures pagasta SIA Amazone tehnikas demonstrējums un seminārs 

kartupeļu audzētājiem. Rīko SIA Amazone, piedalās Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju 

savienība, AREI, Augu aizsardzības serviss. 

14.08. Aloja - Starkelsen sadarbībā ar Aloja Agro rīkotā lauka diena bioloģiskajiem cietes 

kartupeļu audzētājiem Alojas novada Urgā. Aloja Agro EUROPLANT šķirņu demonstrējums, 

galda un cietes šķirnes. 

 16.08. Ādažu novada Birzniekos AGRICO lauka diena- šķirņu demonstrējums. Rīko z/s Kalnāres 

sadarbībā ar biedrību Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība.  

17.08. Šķirņu demonstrējums bioloģiskajā saimniecībā ''Dzenīši'' Varakļānu novadā. Cietes un 

galda šķirnes. Rīko Aloja – Starkelsen. Piedalās AGRICO pārstāvis no Nīderlandes, biedrība 

Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība, Timac Agro. 

23.08. Lauka diena konvencionālajiem cietes kartupeļu audzētājiem Limbažu novada z/s 

''Jaunkarnas''. Rīko Aloja – Starkelsen.  

 

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: 

http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2018/festivala-minhauzens-2018-programma-1021/
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- 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 

Gaļas liellopu audzētāju biedrības aktualitātes: 

Seminārs gaļas liellopu audzētājiem 

 
http://www.losp.lv/node/5493 

 

LTRK aktivitātes: 
 

Uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Latgales 

Plānošanas reģionu un Rēzeknes pilsētu aicina pieteikties uzņēmējus dalībai “Uzņēmēju dienās 

Latgalē 2018”, kas notiks 21. un 22. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē, Pils ielā 4.  

„Uzņēmēju dienas Latgalē” jau otro reizi pulcēs uzņēmējus un apmeklētājus no Latgales un visas 

Latvijas Rēzeknē, Latgales vēstniecībā „GORS”, kas ir īpaša pasākuma norises vieta ar tikai tai 

piemītošu neatkārtojamu atmosfēru. Kā katru gadu, pateicoties reģiona pašvaldību aktīvai iesaistei 

un savu uzņēmēju atbalstīšanai, būs plaša dalībnieku daudzveidība un dažādu novadu 

pārstāvniecība. Piedaloties pasākumā, uzņēmumam ir iespēja iepazīstināt ar savu produkciju un 

pakalpojumiem vairākus tūkstošus apmeklētāju. Arī šogad turpināsim pagājušā gadā iesākto 

tradīciju - 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 

vakances un pastāvīgi nodarbinātās amatu kategorijas. 

Kā ierasts, “Uzņēmēju dienu Latgalē” ietvaros tiks rīkots gan biznesa forums, kurā uzņēmēji, 

eksperti, valsts un pašvaldību amatpersonas diskutēs par tādiem uzņēmējiem aktuālajiem 

jautājumiem kā darbaspēka trūkuma problēmas Latgales reģionā, veicamajiem ilgtermiņa 

risinājumiem izglītības jomā, lai nodrošinātu nepieciešamo speciālistu daudzumu, darbaspēku 

nodokļi un pašvaldību ieinteresētība uzņēmējdarbības attīstīšanā to pārraudzībā esošajās 

mailto:info@slieka.lv
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.losp.lv%2Fnode%2F5493&h=AT2ERyXAvF_K3sSTfnKOdskUc8_ccFtqOckTcRuUBKEBL5gMi3CV6C9kWSSevm_T2uBkII8jh0YffU5QKz1WPlHcGimO2sEs0jDSuBsTguAZPiL9rtg2G6pdk5-VEKpUVdSm2pWdD5QPWCwLhX2ClAc
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teritorijās. Tāpat pasākuma laikā uzņēmējus aicinām izmantot tīklošanās iespēju, tiekoties ar 

citiem reģiona uzņēmējiem, valsts un pašvaldību amatpersonām. 

Pieteikšanās un papildu informācija par pasākumu:  

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

ilze.brice@chamber.lv  

 

 

 

 

 

 

NOZARES AKTUALITĀTES: 

 
 

 

 

Pieprasījums kāpj, cenas – tam līdzi. 

Lauksaimniecības zemi joprojām 

pērk 
Saeimā pieņemtie stingrākie noteikumi 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

pircējiem, kuriem kopš 2014. gada 1. 

novembra tika prasīta lauksaimnieciskā 

izglītība, bet kopš 2017. gada 1. jūlija valsts 

valodas prasme, nav būtiski ietekmējuši tirgu. 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemi pērk, 

tirgū tā joprojām ir ļoti pieprasīta.  

http://laukos.la.lv/lauksaimniecibas-

zemi-joprojam-perk/ 

 

 

 

 
 

Piens, graudi, olas un ķiploki. 

“Rozbeķos” četri lēmēji un maz 

kļūdu |  
Kabiles pagasta z/s Rozbeķi saimniece 

Skaidrīte Lankovska un saimnieks Māris 

Lankovskis attīsta bioloģisko piena ražošanu, 

gaļas liellopu audzēšanu un graudkopību. Ar 

vecāku atbalstu dēls Emīls pievērsies olu 

ražošanai, bet otrs dēls Edgars sācis ķiploku 

audzēšanu. Saimnieki intervijā Agro Topam 

stāsta par pieredzi daudznozaru bioloģiskajā 

saimniecībā. 

http://laukos.la.lv/rozbekos-cetri-lemeji-

un-maz-kludu/ 

 

 

 

 

 

tel:29%20141%20693
mailto:ilze.brice@chamber.lv
http://laukos.la.lv/lauksaimniecibas-zemi-joprojam-perk/
http://laukos.la.lv/lauksaimniecibas-zemi-joprojam-perk/
http://laukos.la.lv/rozbekos-cetri-lemeji-un-maz-kludu/
http://laukos.la.lv/rozbekos-cetri-lemeji-un-maz-kludu/
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Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar Uzbekistānas vēstnieku Latvijā pārrunā sadarbības 

iespējas lauksaimniecībā 

Pirmdien, 30. jūlijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar jauno Uzbekistānas vēstnieku 

Latvijā Badridinu Abidovu (Badriddin Abidov). Iepazīšanās vizītes laikā tika pārrunātas abu 

valstu sadarbības iespējas lauksaimniecībā, tostarp lauksaimniecības produktu tirdzniecībā, kā arī 

zinātnē un izglītībā. 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-uzbekistanas-vestnieku-

latvija-pa?id=9669 

 

 

 

 

 

Olu deficīts Eiropā ļauj 'Balticovo' 

kāpināt apgrozījumu un peļņu 
Olu ražotāja AS "Balticovo" peļņa pēc 

nodokļiem 2017. gadā sasniegusi 10,862 

miljonus eiro, kas bija četras reizes jeb par 

8,150 miljoniem eiro vairāk nekā 2016. gadā, 

ziņo "Lursoft" Klientu portfelis. Savukārt 

uzņēmuma neto apgrozījums pagājušajā gadā 

pieauga par 17,4% jeb 7,754 miljoniem eiro 

un bija 52,343 miljoni eiro.  

http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/o

lu-deficits-eiropa-lauj-balticovo-

kapinat-apgrozijumu-un-

pelnu.d?id=50256093 

 

 

 

 

 

Trešā pieteikšanās ES fondu 

mācībām pieaugušajiem sāksies 

augusta vidū  
Augusta vidū sāksies nākamā pieteikšanās 

mācībām ES fondu pieaugušo izglītības 

projektā "Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide", kurā strādājošie 

iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 11 

dažādās nozarēs. 

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/tre

sa-pieteiksanas-es-fondu-macibam-

pieaugusajiem-saksies-augusta-vidu 

 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-uzbekistanas-vestnieku-latvija-pa?id=9669
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-ar-uzbekistanas-vestnieku-latvija-pa?id=9669
http://www.delfi.lv/temas/balticovo
http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/olu-deficits-eiropa-lauj-balticovo-kapinat-apgrozijumu-un-pelnu.d?id=50256093
http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/olu-deficits-eiropa-lauj-balticovo-kapinat-apgrozijumu-un-pelnu.d?id=50256093
http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/olu-deficits-eiropa-lauj-balticovo-kapinat-apgrozijumu-un-pelnu.d?id=50256093
http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/olu-deficits-eiropa-lauj-balticovo-kapinat-apgrozijumu-un-pelnu.d?id=50256093
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/tresa-pieteiksanas-es-fondu-macibam-pieaugusajiem-saksies-augusta-vidu
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/tresa-pieteiksanas-es-fondu-macibam-pieaugusajiem-saksies-augusta-vidu
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/tresa-pieteiksanas-es-fondu-macibam-pieaugusajiem-saksies-augusta-vidu
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Kaitīgo organismu Top10 no 27. jūlija līdz 2. augustam  
Sākoties augustam, ražas vākšana turpinās pilnā sparā un drīz jau būs jāsāk domāt par ziemas 

rapša un ziemāju labību sēju. Pēc ražas novākšanas, lai ierobežotu slimību un kaitēkļu attīstību 

nākamajā sezonā, svarīga ir kvalitatīva augsnes apstrāde, augu maiņas ievērošana un optimāla 

sējas laika izvēle. Arī šonedēļ visvairāk sastopamas dažādas lapu plankumainības, kā arī uz 

kartupeļiem sastopama lakstu puve ar 10% izplatību un kartupeļu lapu sausplankumainība ar 

9% izplatību. Kaitēkļi šonedēļ sastopami retāk. Vienīgi kāpostu stādījumos kāpostu cekulkodes 

vēl lido, kā arī monitoringa laukos jau novērotas to kūniņas ar 9% izplatību. 

http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/204-kaitigo-organismu-top10-no-27-julija-lidz-2-

augustam 

 

 

Latvijas Zemes fonda pirmo trīs darba 

gadu rezultāti – strauji uzņem tempu un 

gūst lauksaimnieku atzinību 

Pirms trim gadiem, 2015. gada 1. jūlijā, 

darbību sāka Latvijas Zemes fonds (ZF), kas 

tika izveidots, lai valstiskā līmenī veicinātu 

lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību 

un pieejamību, racionālu, efektīvu un 

ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) 

platību saglabāšanu lauksaimnieciskās 

ražošanas vajadzībām mūsdienās un 

nākamajām paaudzēm. 

http://www.losp.lv/node/5487 

 

 

 

 

 

Foto. Karstajā laikā gaļu pērk 

mazāk; biežākā izvēle – maltā gaļa 

un ribiņas 
Vasarīgos laika apstākļos esam ieraduši 

gozēties saulītē piemājas pagalmos vai lauku 

īpašumos, uzcepot kādu šašliku vai uzgrilējot 

gaļu. Aprunājoties ar Rīgas Centrāltirgus 

gaļas paviljona pārdevējiem un pircējiem, 

jāsecina, šī vasara tomēr ir nedaudz par karstu, 

lai lielos daudzumos ēstu gaļu. Lai gan 

minimāli, tomēr šī produkta patēriņš ir krities. 

http://laukos.la.lv/foto-karstaja-laika-galu-

perk-mazak-biezaka-izvele-malta-gala-un-

ribinas/ 

 

 

http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/204-kaitigo-organismu-top10-no-27-julija-lidz-2-augustam
http://noverojumi.vaad.gov.lv/jaunumi/raksti/204-kaitigo-organismu-top10-no-27-julija-lidz-2-augustam
http://www.losp.lv/node/5487
http://laukos.la.lv/foto-karstaja-laika-galu-perk-mazak-biezaka-izvele-malta-gala-un-ribinas/
http://laukos.la.lv/foto-karstaja-laika-galu-perk-mazak-biezaka-izvele-malta-gala-un-ribinas/
http://laukos.la.lv/foto-karstaja-laika-galu-perk-mazak-biezaka-izvele-malta-gala-un-ribinas/
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Sezonas darbam portālā mēneša laikā reģistrējās 10 tūkstoši lietotāju   
95% vakanču tiek aizpildītas 24 stundu laikā, 10 minūtes darba sludinājuma izvietošanai un 5 

minūtes darbinieka izvēlei, šādas iespējas piedāvā tiešsaistes darba meklēšanas portāls "Workis".  

Pirmo vasaras sezonu Latvijā darbojas personāla atlases uzņēmuma "Biuro" tiešsaistes platforma 

"Workis", kurā pašlaik iespējas piepelnīties iedzīvotājiem piedāvā gan lielākie pārtikas un saldu 

ražotāji, gan arī loģistikas uzņēmumi. Ienākot Latvijas personāla atlases tirgū, "Workis" piedāvā 

gan darba meklētājiem, gan darba devējiem atrast vienam otru bez maksas.  

Portāls darbu uzsāka š.g. janvārī Lietuvā un pašlaik jau ir aktīvs visās trīs Baltijas valstīs, 

piedāvājot iespēju darba devējiem ne vien ātri atrast darbinieku, bet arī nokārtot visas formalitātes 

tiešsaistē. Online platformā pašlaik ir reģistrējušies 43 139 lietotāji un kopumā ir noslēgti jau 9486 

darba līgumi. Uzsākoties siltajai sezonai, maija mēnesī vien "Workis" piereģistrējās vairāk nekā 

10 tūkstoši jauni lietotāji Baltijas valstīs.  

"Tiešsaistes rekrutēšanas risinājums ir pievilcīgs uzņēmumiem, kuriem ir steidzami nepieciešami 

pagaidu darbinieki. Vakances publicēšana portālā aizņem pāris minūtes, savukārt darbinieka 

izvēlei no piedāvāto kandidātu saraksta nepieciešamas vien piecas minūtes. Jau nākošajā dienā 

darbinieks ieradīsies darba vietā," stāsta "Workis" pārstāve Latvijā Viktorija Čerņika.  

Salīdzinājumā ar tradicionālajām darba meklēšanas metodēm "Workis" priekšrocība ir laiks, kāds 

tiek patērēts meklējumiem un formalitāšu kārtošanai. Tiešsaistes rīks nodrošina darba meklētāju 

pietiekumu pārbaudi, darba līguma noslēgšanu, kā arī darba ņēmēju reģistrēšanu Valsts ieņēmumu 

dienestā. Darba devējam vien atliek publicēt sludinājumu un izvēlēties sev vēlamo kandidātu. Pie 

kam darba devējiem ir iespēja ielikt darbiniekam vērtējumu, kas savukārt citiem uzņēmumiem 

palīdz izvēlēties darbiniekus ar augstāko reitingu.  

Lai reģistrētos "Workis" kā darba meklētājs, potenciālajam darbiniekam ir nepieciešams 

elektroniskais paraksts un "Google" vai "Facebook" konts, lai pieslēgtos platformai ar datoru vai 

viedtālruni.  

"Portāls ir ļoti ērts rīks īstermiņa darba meklētājiem. Piemēram, ja vēlaties strādāt rītdien no plkst. 

16.00 līdz 21.00, apskatiet portāla piedāvājumu, izvēlieties stundas likmi, nodarbinātības veidu un 

darba atrašanās vietu. Darbiniekam vairs nav jādodas uz personāla atlases uzņēmumu, lai 

parakstītu darba līgumu papīra formātā, kā arī alga tiek pārskaitīta darbinieka norādītajā kontā", 

stāsta "Workis" pārstāve.  

Papildu informācija:  

Viktorija Čerņika  

"Workis" pārstāve Latvijā  

Mob.: 27070614; e-pasts: Viktorija@workis.online  

 

Bioloģiskā saimniecība Kaņepītes Kocēnu novadā kutina nervu galus lielajiem 

miltu ražotājiem 
Lai gan Kaņepīšu saimnieki Guntars un Dita Antoniji, kuri nupat nosvinējuši kāzas, graudu 

pārstrādē izmanto vairāk nekā gadsimtu vecas iekārtas, tomēr salīdzinoši nelielās saimniecības 

rosība nozarē sacēlusi īstu miltu vētru. 

http://www.db.lv/zinas/foto-kutina-nervu-galus-lielajiem-miltu-razotajiem-477572 

 

 

 

 

 

 

 

http://station.lv/#22071541
http://www.db.lv/zinas/foto-kutina-nervu-galus-lielajiem-miltu-razotajiem-477572
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Kā novērtēt darba vides riskus lauksaimniecībā? Izmantojot interaktīvo darba vides riska 

novērtēšanas rīku #OiRATools: http://www.vdi.gov.lv/lv/OiRA/ 

 
 

Biodrošības pasākumi, lai pasargātu cūku novietni no ĀCM 
Bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot, var pasargāt dzīvniekus no saslimšanas 

ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā. 

Par biodrošības pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas 

dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs. 

http://www.losp.lv/node/5491 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/oiratools?source=feed_text
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vdi.gov.lv%2Flv%2FOiRA%2F&h=AT1qi26RwQfx4CQ9WdLzJRwsQnaq_7EvujDIR1gR0uZWrMFgr0AXgzTeuN4TA5E3u8lTh703z0t7iWg3COn5Rhfm3lwDrxPmvX4-35KD_yH6fVUVWfdUPmXbCY8VvQZqN-mrXeN6NniwipK1yb_Ux_0
http://www.losp.lv/node/5491
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ĀCM ierobežošanas pasākumus apmaksās no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem  
Tā kā nepieciešams nekavējoties veikt pasākumus Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ierobežošanai Saldus 

novada Saldus pagasta saimniecībā “Druvas Unguri”, valdība piektdien, 3. augustā, pieņēma 

Ministru kabineta rīkojumu par papildu pasākumiem ĀCM ierobežošanai.   

http://www.losp.lv/node/5492 

 

Atklās Rīgas HES ūdenskrātuves atjaunoto Ikšķiles aizsargdambi 
6. augustā, plašsaziņas līdzekļu žurnālisti un citi interesenti ir aicināti uz Rīgas HES ūdenskrātuves 

atjaunotā aizsargdambja Ikšķilē atklāšanu. Pasākums notiks pirmdien, 6. augustā, pulksten 

15:00 pie Ikšķiles novada domes Peldu ielā 22, Ikšķilē. Ikšķiles aizsargdambja atklāšanā 

piedalīsies zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” (ZMNĪ), Ikšķiles pašvaldības un AS “Latvenergo” pārstāvji. 

http://www.zm.gov.lv/presei/atklas-rigas-hes-udenskratuves-atjaunoto-ikskiles-

aizsargdambi?id=9682 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

Kalendārs: 

3. Augusts  

Beidzas pieteikšanās pasākumam "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"  

17. Augusts  

Noslēdzas ZM publiskais iepirkums mācību organizēšanai un īstenošanai LAP 2014-2020 

pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās 

izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros  

20. Augusts  

Sākas pieteikšanās pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"  

 

 

 

 

ES lietu biroja aktualitātes: 

Attiecībā uz šīs vasaras laikapstākļiem (sausums, ugunsgrēki) COPA-COGECA vēlas sniegt 

mums atbalstu un lūdz viņiem nosūtīt bildes, video u.c. materiālus, kurus viņi izplatīs savos 

informācijas kanālos un būtu zinoši par situācijas nopietnību. 

Materiālus lūdzu sūtīt uz Biroja e-pastu: es.birojs@llkc.lv  

 

 

 

 

 

https://t.co/C2gTOkEG2v
http://www.zm.gov.lv/presei/atklas-rigas-hes-udenskratuves-atjaunoto-ikskiles-aizsargdambi?id=9682
http://www.zm.gov.lv/presei/atklas-rigas-hes-udenskratuves-atjaunoto-ikskiles-aizsargdambi?id=9682
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/22-10-akvakultura-kas-nodrosina-vides-pakalpojumus-185
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/1-1-zinasanu-parneses-un-informacijas-pasakumi-241
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/1-1-zinasanu-parneses-un-informacijas-pasakumi-241
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/1-1-zinasanu-parneses-un-informacijas-pasakumi-241
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/22-02-produktivi-ieguldijumi-akvakultura-225
mailto:es.birojs@llkc.lv
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Sludinājumi: 

 

Zinot to, ka mūsdienās ir apgrūtināta piekļuve augstumā virs 30 metriem, kā arī tas saistīts ar 

drošību un paaugstinātu risku cilvēku dzīvībai, mēs piedāvājam veikt tīrīšanas/ mazgāšanas darbus 

objektiem lielā augstumā, izmantojot mūsu bezpilota lidaparātu, kas tiek vadīts no zemes. 

Aerones kompānija ir izveidojusi unikālu tehnoloģiju- smagsvara drons (bezpilota lidaparāts), kas 

paredzēts augstceltņu mazgāšanai.  

Ja Jūs ir ieinteresējis mūsu pakalpojums un Jums ir vajadzība nomazgāt ēkas, bunkurus, tvertnes 

lielā augstumā, tad zvaniet un mēs Jums palīdzēsim! M.t.27889920, Epasts: info@aerones.com 

vai martins.misa@aerones.com 

Vairāk informācijas angļu valodā par mūsu tehnoloģiju Jūs varat atrast mūsu mājas lapā 

www.aerones.com  

Ieskats, kā mazgājam vēja turbīnas: https://www.youtube.com/watch?v=mP5LZYpFggM 

 

 

 

 

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

 

http://www.aerones.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mP5LZYpFggM
mailto:losp@losp.lv

