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INFOLAPA Nr. 26 
 

LOSP medijos:  
 

 

3.augusts Dienas bizness - Izstumj no OIK tirgus 
Atļaujas anulēšana SIA Jumis Geo ir tuvredzīga, uzskata Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 

padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis. «Konkrētā stacija atrodas Latgalē, netālu no 

Krievijas robežas, un tā jau sākotnēji integrēta tehnoloģiskajā parkā. Jau šobrīd ir izbūvēta 

infrastruktūra ar asfaltētiem ceļiem, ūdensvadu, kanalizāciju, kā arī elektrības un siltuma 

pieslēgumiem. E. Romanovskis ir vienojies ar vietējiem un ārvalstu uzņēmējiem par investīciju 

piesaisti, ir noslēgti nodomu protokoli, ir plānots radīt vismaz 80 jaunas darba vietas. Protams, ka 

tehnoloģiskā parka biznesa plāna neatņemama sastāvdaļa bija biomasas koģenerācijas stacija,» 

atzīmē G. Vilnītis, uzsverot, ka, ja valsts nepiedāvā alternatīvu OI sistēmai, iecerētie projekti ne 

tikai nerealizējas, bet tiek iznīcināti arī visi ieguldījumi. «Sistēmiski uzsāktā vides sakārtošana un 

nodarbinātības radīšana sagrūst sliktākajā izpildījumā ar ievērojamiem zaudējumiem 

tautsaimniecībai un Latvijas cilvēkiem,» secina LOSP ģenerāldirektors. Par EM lēmumu pārsteigts 

ir arī Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas (LAEF) valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe. 

«Atļaujas atcelšana ir pilnīgi nepamatota, skaidri redzams, ka sākotnēji ir bijusi vēlme atļauju 

anulēt un tikai pēc tam mēģināts tam rast pamatojumu. Atļaujas atgriešana, manuprāt, nebūtu 

pārāk sarežģīta, taču, lai to izdarītu, ir nepieciešama politiskā griba,» domā J. Irbe. 

http://www.db.lv/zinas/izstumj-no-oik-tirgus-477655 

 

 

9.augusts LVPortals “Šī gada sausums lauksaimnieku sējumiem ir radījis ievērojamus 

zaudējumus, tāpēc situācija noteikta kā valsts mēroga dabas katastrofa” 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars 

Treibergs mazo saimniecību aktivitāti sējumu apdrošināšanā, neskatoties uz to, ka ir noteikts 

valsts atbalsts, skaidro ar to, ka “mūsu lauksaimnieki joprojām saņem zemākos tiešos maksājumus 

Eiropas Savienībā (ES). Noteicošais ir arī saimniecību vidējais lielums valstī, kas iezīmē to 

finanšu kapacitāti un rocību. Vēsturiski lauksaimniecības risku apdrošināšana ir samērā jauna 

lieta, un lielākā daļa saimniecību paļaujas uz dabas regulējumu – ka viss būs labi. Pēdējie gadi 

pierādījuši pretējo, bet, ja saimniecībai nav polises līdzfinansējumam kapacitātes, tad nav citu 

variantu”. 

https://lvportals.lv/norises/297776-lauksaimnieki-ari-ar-valsts-atbalstu-apdrosinas-kutri-2018 … 

 

 

Augusta “AgroTops” žurnālā - Taisnīguma vārdā pārdalīs 360 000 eiro Lietuvā 

noteiktie 150 00 eiro tiešmaksājumu griesti ietekmēšot vien četras 

lielsaimniecības. 
Taisnīguma vārdā pārdalīs 360 000 eiro Agro Tops Lietuvā noteiktie 150 00 eiro tiešmaksājumu 

griesti ietekmēšot vien četras lielsaimniecības. LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: Ja 

Latvijas mērogos saimniecība ir liela, tad uz Eiropas Savienības (ES) fona tā ir vidēja un tai būtu 

jādod iespēja attīstīties līdz ES saimniecību lielumam un tajā pašā laikā arī mazajām saimniecībām 

ir jādod iespēja augt un attīstīties. Savukārt, ja ir kopējā ES maksājumu "aploksne", tad griestu 

noteikšana var ietekmēt finansējuma pieejamību visiem pretendentiem. Tādejādi šis jautājums ar 

visu iesaistīto organizāciju pārstāvjiem ir jāizvērtē, lai visas iesaistītās puses ir apmierinātas. Bet 

http://www.db.lv/zinas/izstumj-no-oik-tirgus-477655
https://t.co/LOPNbbrPnp
https://www.facebook.com/agrotops/?fref=mentions
https://www.facebook.com/edgars.treibegs?fref=mentions
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jebkurā gadījumā 150 000 griesti ir labāk nekā 60 000, kas arī bijis kā variants. " 

 

 
 

LR4 – 9.08.2018. Подорожание молочных продуктов в будущем неизбежно. Такое 

мнение в утренней программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» высказал 

глава Латвийского союза молокопереработчиков Янис Шолкс. 
Представитель отрасли подчеркнул, что конечная цена зависит от множества факторов как 

в самой Латвии, так и на общемировом рынке молока: "Как это всё вместе сложится, 

трудно сказать. Но то, что продукты более или менее подорожают, неизбежно. Это – 

абсолютная реальность" 

http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/domskaja-ploschad/molochniki-dalneyshee-podorozhanie-molochnih-

produktov-neizbezhn.a107215/ 

 

 

4.augustā Rēzeknē notika – Siera klubs organizētās Latvijas novadu Siera 

dienas  
Latvijas novadu Siera dienas viens no pasākumiem bija "Latvijas govju parādes" atklāšana. Svētku 

vadītājas Laura un Anna pastāstīja, ka Gotiņas ir SIERA KLUBS un Ogres Tehnikums ideja, kuru 

īstenoja mākslas vidusskolu un profesionālo tehnikumu audzēkņi.Konkursa darbi atceļojuši uz 

Rezekne, bet galvenā to izrādīšanās būs 8.septembrī Latvijas simtgades pasākumā "Lauki ienāk 

pilsētā", kas notiks Rīgā, Krastmalā. Šos vērienīgos svētkus organizē fonds "Latvijas 

Lauksaimniecības attīstībai".Fonds ir arī "Gotiņu parādes" atbalstītājs.Siera klubam gotiņas 

"sapost"palīdzēja arī Jaunpils Pienotava A/S un SIA"Jēkabpils piena kombināts", par to 

uzņēmumiem liels paldies. Rēzeknē Gotiņu parādei pievienojās dzīva gotiņa - Brūnīte Sierainīte 

no PKS"Straupe" un visus cienāja ar svētku ģenerālsponsora konfektēm "Gotiņa".Gotiņu parādē 

klātesošos uzrunāja Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, Jaunpils pienotavas valdes 

priekšsēdētājs Viesturs Krilovs,Jēkabpils piena kombināta direktors Aigars Spēks. Pasākumu 

kuplināka Ogres tehnikuma sagatavotais muzikālais sveiciens.Svētku vadītājas vēlēja, lai mums 

http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/domskaja-ploschad/molochniki-dalneyshee-podorozhanie-molochnih-produktov-neizbezhn.a107215/
http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/domskaja-ploschad/molochniki-dalneyshee-podorozhanie-molochnih-produktov-neizbezhn.a107215/
https://www.facebook.com/sieraklubs/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ogrestehnikums/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Rezekne/283324112186725?fref=mentions
https://www.facebook.com/jaunpilspienotava/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ilze.brante?fref=mentions
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vienmēr pietiek baltā un smaržīgā pieniņa. 

 
 

 

 

6.08.2018. Dienas bizness “Piešķir naudu apdraudēto cūku iznīcināšanai” 
"Tas ir šobrīd lielākais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums Latvijā. Primāri ir cūkas nogalināt ātri un 

efektīvi iznīcināt. Ja 4.augustā tiks uzsākts darbs un viss ritēs, kā ieplānots, tad process aizņems 9 

dienas. Jārīkojas ir ātri, jo saimniecība atrodas Druvas ciemā un tiešā Saldus pilsētas tuvumā," 

ziņojot MK sēdē, sacīja PVD ģenerāldirektors Māris Balodis. 

 
 

 

7.08.2018. www.delfi.lv Asociācija: lietus trūkums varētu radīt problēmas ar 

kartupeļu ražas novākšanu 
Lietus trūkums varētu radīt problēmas ar kartupeļu ražas novākšanu, jo sausumā tos grūtāk dabūt 

laukā no zemes, kartupeļi pastiprināti traumējas un tādējādi var pasliktināties to kvalitāte, sacīja 

Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle. 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/asociacija-lietus-trukums-varetu-radit-problemas-ar-

http://www.delfi.lv/
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/asociacija-lietus-trukums-varetu-radit-problemas-ar-kartupelu-razas-novaksanu.d?id=50279869
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kartupelu-razas-novaksanu.d?id=50279869 

 

Bizness biznesam – lauksaimniecības produkcijas realizācijas modelis 
Lauksaimnieks savu izaudzētu vai saražoto produkciju var realizēt dažādos veidos, 

un  nepārtraukti tiek meklēti risinājumi, kā to izdarīt visefektīvāk. Aizvien lielāku popularitāti 

iegūst bizness – biznesam (B2B – business to business) modelis. Tā efektivitāti var uzlabot ar IT 

un citiem risinājumiem, lai nodrošinātu optimālas piegādes ķēdes un izmaksu konkurētspēju tirgū. 

Viens no pētījumiem veikts arī Baltic Sea F projekta ietvaros, kur Latvija ir viena no dalībvalstīm. 

http://www.losp.lv/node/5501 

 

LOSP: Aizsardzības ministrija veicina Latvijas ražotāju  lauksaimniecības 

produkcijas īpatsvaru iepirkumos 
Neskatoties uz negatīvajām ziņām publiskajā telpā, attiecībā par Aizsardzības ministrijas 

iepirkumu sistēmu, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir gandarīta par 

sadarbību un šobrīd vienīgo valsts un pašvaldības institūciju, kura 2016.gadā atsaucās LOSP un 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) aicinājumam, publiskajos iepirkumos pēc 

iespējas vairāk iepirkt Latvijas ražotāju lauksaimniecības produkciju. 

http://www.losp.lv/node/5504 

 

 

 

 

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: 
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: 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/asociacija-lietus-trukums-varetu-radit-problemas-ar-kartupelu-razas-novaksanu.d?id=50279869
http://www.losp.lv/node/5501
http://www.losp.lv/node/5504
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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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 

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 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. 

 

LŠTAA ar saviem trusīšiem piedalīsies Rīgā rīkotajā pasākumā 08.09.2018  "Lauki ienāk pilsētā". 

 

 

 

 

 

mailto:info@laaa.lv
http://www.latvijasaita.lv/lv/1.php
http://www.losp.lv/node/5326
callto:2.%2004.08.2018
callto:3.%2004.08.2018
callto:3.%2004.08.2018
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Latvijas Mednieku asociācijas aktivitātes: 

08.09.2018. - Dalība “Lauki ienāk pilsētā” 

 

Latvijas Kazkopības biedrības aktivitātes: 

 
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības aktualitātes: 

Lauka dienas kartupeļiem: 

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.  
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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 

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, 

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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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 

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: 

 
 

 

 

Rīgā norisināsies vērienīgs Latvijas 

simtgades pasākums “Lauki ienāk 

pilsētā” 
2018. gada 8. septembrī, Rīgā, 

11.novembra krastmalā no plkst. 10.00 

līdz 20.00 Latvijas simtgades svinību 

ietvaros notiks lielpasākums “Lauki 

ienāk pilsētā”. Pasākuma dalībnieki 

pārstāv nozīmīgākās lauksaimniecības 

jomas, produktus, pakalpojumus un ar 

lauksaimniecību saistītas izglītības 

iestādes, kopā veidojot stāstu par 

Latvijas lauku vēsturi un mūsdienīgu 

saimniekošanu un dzīvi laukos. 

http://www.losp.lv/node/5506 

 

 

Latvijas lauksaimniecības zeme joprojām aizaug 
Latvijā netiek izmantoti aptuveni 302 000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, to skaitā 

103 400 meliorētas zemes. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2017. gadā izmantotās 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopplatība bija 1 932 300 hektāru. Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotajā Zemes politikas plānā 2016. – 2020. 

gadam atzīts, ka uz lauksaimniecībā izmantojamo zemju platību rēķina palielinājusies mežu 

platība. Citiem vārdiem sakot, kādreiz lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizaug vai apzināti tiek 

aizaudzēta ar mežu. 

http://laukos.la.lv/latvija-joprojam-aizaug-zeme/ 

 

PVD: Cēloni sērgas uzliesmojumam “Druvas Unguros”, visticamāk, neizdosies 

noskaidrot 
Konkrētu cēloni Saldus novada SIA “Druvas Unguru” mājas cūku saslimšanai ar Āfrikas cūku 

tel:29%20141%20693
mailto:ilze.brice@chamber.lv
http://www.losp.lv/node/5506
http://laukos.la.lv/latvija-joprojam-aizaug-zeme/
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mēri (ĀCM), visticamāk, neizdosies noskaidrot, atzina Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) 

ģenerāldirektors Māris Balodis. 

http://laukos.la.lv/pvd-celoni-sergas-uzliesmojumam-druvas-unguros-visticamak-neizdosies-

noskaidrot/ 

 

 

 

 

Latgalē konstatēta bakteriālā 

iedega, jāizcērt liels 

komercdārzs 
Rēzeknes novada Lendžu pagasta 

zemnieku saimniecībā “Ķirši” 

konstatēta bīstama augļu koku slimība 

bakteriālā iedega jeb ervīnija. Lai 

apturētu infekcijas tālāku izplatību, 

augļu dārza īpašniekam jāizcērt 807 

bumbieres un 88 ābeles. Pirmo reizi 

bakteriālā iedega Latvijā konstatēta 

2007. gadā, un līdz šim tāsskārusi augļu 

kokus Zemgalē un Kurzemē. Šogad šī 

infekcija nonākusi arī Latgalē. 

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

konstateta-bakteriala-iedega-

jaizcert-liels-komercdarzs/ 

 

 

 

Rīgā atklāts pirmais beziepakojuma 

veikals Burka 

Rīgā atklāts Latvijā pirmais 

beziepakojuma preču jeb «zero 

waste» veikals Burka, kurā 

rīdzinieki un pilsētas viesi varēs 

pirkt pārtikas preces uz svara, 

izmantojot savu taru. 

https://www.db.lv/zinas/papildina

ta-foto-riga-atklats-pirmais-

beziepakojuma-veikals-burka-

477523 

 

  

 

 

 

 

Gaidāmas pozitīvas izmaiņas 

marķētās degvielas saņemšanas 

un izmantošanas kārtībā  
No 2019. gada februāra būs daudz 

vienkāršāk piemērot akcīzes nodokļa 

atbrīvojumu vai atvieglojumu 

marķētājiem naftas produktiem. 

Turpmāk viss process notiks digitāli – 

izmantojot tiešsaistes sistēmu naftas 

produktu limitu uzskaites 

http://laukos.la.lv/pvd-celoni-sergas-uzliesmojumam-druvas-unguros-visticamak-neizdosies-noskaidrot/
http://laukos.la.lv/pvd-celoni-sergas-uzliesmojumam-druvas-unguros-visticamak-neizdosies-noskaidrot/
http://laukos.la.lv/latgale-konstateta-bakteriala-iedega-jaizcert-liels-komercdarzs/
http://laukos.la.lv/latgale-konstateta-bakteriala-iedega-jaizcert-liels-komercdarzs/
http://laukos.la.lv/latgale-konstateta-bakteriala-iedega-jaizcert-liels-komercdarzs/
https://www.db.lv/zinas/papildinata-foto-riga-atklats-pirmais-beziepakojuma-veikals-burka-477523
https://www.db.lv/zinas/papildinata-foto-riga-atklats-pirmais-beziepakojuma-veikals-burka-477523
https://www.db.lv/zinas/papildinata-foto-riga-atklats-pirmais-beziepakojuma-veikals-burka-477523
https://www.db.lv/zinas/papildinata-foto-riga-atklats-pirmais-beziepakojuma-veikals-burka-477523
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 nodrošināšanai. 

http://www.losp.lv/node/5498  

 

 

 

 

Cimperlīgas, bet ne vārgas. Kā šogad 

klājas kaņepju audzētājiem? 

Lai gan industriālo kaņepju audzēšanas 

apjomi Latvijā pēdējos gados turpina 

kāpt, šā gada raža, visticamāk, nebūs no 

labākajām. Kultūraugs pats par sevi ir 

izturīgs, taču tas pilnvērtīgi spēj 

attīstīties vien siltā un mitrā laikā, kāda 

šogad pie mums nebūt nav. “Ja šādas 

vasaras būs arī turpmāk, jādomā par 

irigācijas sistēmas veidošanu,” spriež 

Ingus Niedra, kurš Jelgavas novada 

Blankenfeldē jau septīto gadu 

nodarbojas ar kaņepju audzēšanu. 

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

ilgojas-pec-lietus/ 

 

 

 

 

Klāt augusta SAIMNIEKS LV 

numurs! Lielajā intervijā lasiet par 

aktīvo ZS Ataugas saimnieci Larisu 

Gerasimovu un viņas ģimeni.  

Tāpat numurā meklējiet tematus: 

- Dr. Ieviņa Stūrīte, Norvēģijas 

bioekonomikas institūta pētniece, 

stāsta, ko labu laukiem dara āboliņš; 

- No IT speciālista par maiznieku - kā 

top īpašā Cēsu maize. 

- Kādi jautājumi aktuāli jaunajai 

biedrībai - Latvijas lauksaimniecības, 

mežsaimniecības un zivsaimniecības 

kamera.  

- Ziemāju sēklu piedāvājums 2018. 

- Kā fermās iegūt tīru ūdeni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.losp.lv/node/5498
http://laukos.la.lv/kanepes-ilgojas-pec-lietus/
http://laukos.la.lv/kanepes-ilgojas-pec-lietus/
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Senākais John Deere traktors 

Latvijā  
2018. gadā ne tikai Latvija svin savu 

100 gades jubileju, bet arī John Deere 

traktors? Tieši tāpēc SIA „DOJUS 

Latvija” sadarbībā ar Latvijas 

Lauksaimniecības muzeju meklē 

senāko John Deere traktoru Latvijā! 

Iespējams, Jūsu saimniecībā vai Jums 

zināmā saimniecībā atrodas vecākais 

John Deere traktors Latvijā? Vai viņš 

nav varonis? Joprojām darbojas? Ir 

paveicis daudz darbus? 

http://www.losp.lv/node/5502 

 

 

Lietuvā ĀCM uzliesmojums 19 000 cūku lielā ganāmpulkā 
Āfrikas cūku mēris skāris lielu cūku novietni Lietuvā, Šauļu novada Akmenē. Tur slimība 

uzliesmojusi vairāk nekā 19 000 cūku lielā ganāmpulkā. Lietuvas Pārtikas un veterinārais dienests 

ir uzsācis slimības apkarošanas pasākumus, tostarp cūku likvidēšanu un iznīcināšanu. 

http://zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/jaunumi/lietuva-acm-uzliesmojums-19-000-

cuku-liela-ganampulka?id=9691 

 

Kviešu cena Latvijā par 5-6% zemāka nekā kaimiņvalstīs 
Pārtikas kviešu cena jūnijā Latvijā bijusi zemāka nekā pārējās kaimiņvalstīs, par 5,6% zemāka 

nekā Lietuvā un par 4,9% zemāka no Igaunijā, liecina Zemkopības ministrijas apkopotie dati.  

Tāpat ministrijā izvērtējuši, ka pārtikas kviešu cena Latvijā šā gada jūnijā ir bijusi par 6,9% 

zemāka nekā vidēji Eiropas Savienībā. Turklāt salīdzinājumā ar 2017. gada attiecīgajā mēnesi - 

par 0,6% zemāka. 

http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/kviesu-cena-latvija-par-5-6-zemaka-neka-

kaiminvalstis.d?id=50275367 

 

 

 

 

 

LAD aktualitātes: 

 

Kalendārs: 

17. augusts / Projekti un investīcijas  

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  

14.07.2018. - 17.08.2018.  

28. augusts / Tirgus paskumi  
Plkst.12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pārdošanai konkursa kārtībā  

28.08.2018.  

http://www.losp.lv/node/5502
http://zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/jaunumi/lietuva-acm-uzliesmojums-19-000-cuku-liela-ganampulka?id=9691
http://zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/jaunumi/lietuva-acm-uzliesmojums-19-000-cuku-liela-ganampulka?id=9691
http://www.delfi.lv/temas/zemkopibas-ministrija
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/kviesu-cena-latvija-par-5-6-zemaka-neka-kaiminvalstis.d?id=50275367
http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/kviesu-cena-latvija-par-5-6-zemaka-neka-kaiminvalstis.d?id=50275367
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/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/vajpiena-pulvera-realizacija-281
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28. augusts / Tirgus paskumi  

Plkst. 12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pirkšanai konkursa kārtībā  

28.08.2018.  

31. augusts / Valsts atbalsts  

Beidzas pieteikšanās pasākumam "Zivju fonds"  

31.08.2018.  

 

 

 

 

 

MK SASKAŅOŠANAI 

 

MK nosaukums 

 

Kad izsūtīts 

saskaņošanai 

 

Izsūtītājs Līdz kuram 

jāsniedz 

priekšlikumi 

KAM sniegt 

priekšlikumus 

Grozījumi Ministru kabineta 

2008. gada 22. decembra noteikumos 

Nr. 1078 „Ģenētiski modificēto 

organismu riska novērtēšanas 

metodoloģija”;  

Grozījumi Ministru kabineta 

2009. gada 26. maija noteikumos 

Nr. 457 „Noteikumi par ģenētiski 

modificēto organismu apzinātu 

izplatīšanu”.  

  

6.08.  Guntis 

Vilnītis  

17.08. 

Pamatojoties uz š.g. 23.maija LOSP piena 

grupā notikušajā diskusijām par aktuālu 

dzīvnieku labturības jautājumu tēmu – 

dzīvnieku atvagošanu, esam sagatavojuši un 

nosūtam Jums sākotnējai izskatīšanai 

provizoriskos grozījumus Ministru kabineta 

2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.5 

„Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās 

labturības prasības”.  

 

26.07. Krista 

Garkalne 

17.08.  

 

 

 

 

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

 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/sviesta-intervences-iepirkums-122
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/zivju-fonds-168
mailto:losp@losp.lv

