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Lavandu laukos top rekreācijas centrs  
Rotaļlietu zīmola Lavendertoys radītāja Zane 

Gusta kopā ar vīru cer vēl šovasar uzņemt pirmos 

viesus rekreācijas centrā LavenderVilla.lv, 

pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. 

http://www.db.lv/…/lavandu-laukos-top-

rekreacijas-centrs-46… 

 

 

 

 

LAD atgādina zemniekiem šīs sezonas 

svarīgos datumus platību maksājumu 

saņemšanai 
Pavasaris, vasara un rudens ir būtisks periods, kad 

lauksaimniekiem jāievēro vairāki nozīmīgi datumi, 

lai saņemtu atbalsta maksājumus, informē Lauku 

atbalsta dienestā. 

http://laukos.la.lv/lad-atgadina-zemniekiem-

vasaras-svarigos-datumus-platibu-maksajumu-

sanemsanai/ 

 

 

 

 

 

Turpina pieaugt dažādu mēslošanas 

līdzekļu pielietojums; populārākie – 

slāpekļa minerālmēsli 
Latvijā turpinās iepriekšējo pāris gadu tendence, 

pieaugot dažāda veida mēslošanas līdzekļu 

pielietojumam, liecina Valsts augu aizsardzības 

dienesta apkopotās tendences mēslošanas līdzekļu 

apritē, portālu laukos.lv informēja dienesta 

Agroķīmijas departametna direktore Skaidrīte 

Rulle. 

http://laukos.la.lv/turpina-pieaugt-dazadu-

meslosanas-lidzeklu-pielietojums-popularakie-

slapekla-mineralmesli/ 

 

 

 

 

 

 

  

Asociācija: Laika apstākļu dēļ kartupeļu 

attīstība Latvijā aizkavējusies 
Viņš teica, ka šogad kartupeļu veģetācija ir 

apmēram divas nedēļas aizkavējusies 

salīdzinājumā ar citiem gadiem, kas saistīts ar vēso 

http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba-un-pakalpojumi/pakalpojumi/lavandu-laukos-top-rekreacijas-centrs-463695
http://www.db.lv/ekonomika/tirdznieciba-un-pakalpojumi/pakalpojumi/lavandu-laukos-top-rekreacijas-centrs-463695
http://laukos.la.lv/lad-atgadina-zemniekiem-vasaras-svarigos-datumus-platibu-maksajumu-sanemsanai/
http://laukos.la.lv/lad-atgadina-zemniekiem-vasaras-svarigos-datumus-platibu-maksajumu-sanemsanai/
http://laukos.la.lv/lad-atgadina-zemniekiem-vasaras-svarigos-datumus-platibu-maksajumu-sanemsanai/
http://laukos.la.lv/turpina-pieaugt-dazadu-meslosanas-lidzeklu-pielietojums-popularakie-slapekla-mineralmesli/
http://laukos.la.lv/turpina-pieaugt-dazadu-meslosanas-lidzeklu-pielietojums-popularakie-slapekla-mineralmesli/
http://laukos.la.lv/turpina-pieaugt-dazadu-meslosanas-lidzeklu-pielietojums-popularakie-slapekla-mineralmesli/
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pavasari un stādīšanas darbu novēlošanos. Taču 

pagaidām ir grūti pateikt, vai un kā tas ietekmēs 

ražu. Tas ir atkarīgs no laika apstākļiem 

turpmākajā vasarā. 

http://apollo.tvnet.lv/zinas/asociacija-laika-

apstaklu-del-kartupelu-attistiba-latvija-

aizkavejusies/797394?utm_source=facebook&utm

_campaign=news&utm_medium=like_button 

 

 

 

 

 

 

Aicinām piedalīties konkursā “Mūsu 

mazais pārgājiens 2017”  
Zemkopības ministrija (ZM) jau vienpadsmito reizi 

izsludina par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas 

skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens 2017”. 

Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas 

vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu 

skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un 

mazpulki. 

http://www.losp.lv/node/4738 

 

 

 

 

 

 

“Lauku ceļotājs” izdod brošūru “Jāņu 

siers” 
Biedrība “Lauku ceļotājs” sadarbībā ar Daugavpils 

universitāti izdevusi brošūru ” Jāņu siers”. Kā 

informē biedrībā, projektā “Gardā siera ceļš”, kura 

īstenošanas laikā Spānijā, Slovēnijā, Maltā, Itālijā 

un Bulgārijā kopā ar sadarbības partneriem tika 

popularizēti sieri, kuri iekļauti Eiropas Savienības 

(ES) Garantēto Īpatnību reģistrā. Iepriekšminētajās 

valstīs pusotra gada laikā notika visdažādākie 

reģionālo sieru šķirnēm veltīti pasākumi – tirdziņi, 

siera meistarklases un savstarpējā pieredzes 

apmaiņa siera kultūras tradīcijās. 

http://laukos.la.lv/lauku-celotajs-izdod-brosuru-

janu-siers/ 

 

 

 

 

Samazina administratīvo slogu 

lauksaimniecības zemes ierīkošanai 
Otrdien, 13. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības 

ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 

noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā 

arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai. Izmaiņas 

http://apollo.tvnet.lv/zinas/asociacija-laika-apstaklu-del-kartupelu-attistiba-latvija-aizkavejusies/797394?utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_medium=like_button
http://apollo.tvnet.lv/zinas/asociacija-laika-apstaklu-del-kartupelu-attistiba-latvija-aizkavejusies/797394?utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_medium=like_button
http://apollo.tvnet.lv/zinas/asociacija-laika-apstaklu-del-kartupelu-attistiba-latvija-aizkavejusies/797394?utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_medium=like_button
http://apollo.tvnet.lv/zinas/asociacija-laika-apstaklu-del-kartupelu-attistiba-latvija-aizkavejusies/797394?utm_source=facebook&utm_campaign=news&utm_medium=like_button
http://www.losp.lv/node/4738
http://laukos.la.lv/lauku-celotajs-izdod-brosuru-janu-siers/
http://laukos.la.lv/lauku-celotajs-izdod-brosuru-janu-siers/
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noteikumos sagatavotas, lai samazinātu 

administratīvo slogu zemes īpašniekiem, kas vēlas 

ierīkot mežā lauksaimniecības zemi. 

http://www.losp.lv/node/4741 

 

 

 

 

 

 

Latvijas teritorijā ar ES fondu atbalstu 

tiek uzsākta ES nozīmes īpaši 

aizsargājamo biotopu apzināšana  
Latvijas teritorijā ar ES fondu atbalstu tiek uzsākta 

Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo 

biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes 

apzināšana jeb dabas skaitīšana, lai iegūtu 

detalizētu un pilnīgu informāciju par esošajām 

dabas vērtībām Latvijā. 

http://www.losp.lv/node/4742 

 

 

 

 

 

 

 

Aicinām darba devējus apmācīt 

nepieciešamos darbiniekus ar NVA 

finansiālu atbalstu!  
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba 

devējus apmācīt vajadzīgos darbiniekus, 

piedaloties pasākumā „Apmācība pie darba 

devēja” Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta 

“Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 

7.1.1.0/15/I/001) ietvaros. Tā ir bezdarbnieka 

praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba 

devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, 

saņemot no NVA dotāciju, kuras apmērs ir līdz 

50% no izmaksām, kas nepieciešamas jauna 

darbinieka apmācībai. 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&t

xt=4787&from=0 

 

 

 

Govju skaits turpina sarukt; samazinās 

arī piena iepirkuma cena 
Šogad maijā nodotā svaigpiena apmērs Latvijā 

samazinājies par 3,6% salīdzinājumā ar pagājušā 

gada attiecīgo mēnesi un bija 70 149 tonnas, 

liecina Lauksaimniecības datu centra (LDC) 

informācija. 

http://laukos.la.lv/govju-skaits-turpina-sarukt-

samazinas-ari-piena-iepirkuma-cena/ 

 

 

http://www.losp.lv/node/4741
http://www.losp.lv/node/4742
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=4787&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=4787&from=0
http://laukos.la.lv/govju-skaits-turpina-sarukt-samazinas-ari-piena-iepirkuma-cena/
http://laukos.la.lv/govju-skaits-turpina-sarukt-samazinas-ari-piena-iepirkuma-cena/
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Apsveicam! Lauku atbalsta dienests 

Elektroniskā pieteikšanās sistēma atzīta 

par labāko IT rīku lauksaimniecībā 

pasaulē  

http://www.losp.lv/node/4743 

 

 

Plūdu risku samazināšanai atjaunos Rīgas HES Ogres un Ikšķiles dambjus 
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) Ogres un Ikšķiles novadā sākusi 

īstenot divus vērienīgus projektus plūdu risku samazināšanai lauku teritorijā – Rīgas HES 

ūdenskrātuves Ogres un Ikšķiles aizsargdambju atjaunošanu. 

http://www.zm.gov.lv/presei/pludu-risku-samazinasanai-atjaunos-rigas-hes-ogres-un-ikskiles-

dambjus?id=8848 

 

 

 

 

 

 

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

Apmācības “Kūts mikroklimata nozīme dzīvnieku labturībā, dzīvnieku 

turēšanas un slaukšanas iekārtu izvēle, kūtsmēslu apsaimniekošana”  
Biedrība “Gaļas liellopu audzētāju biedrība”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 

pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros 

organizē apmācības piena lopkopjiem, š.g. 29.-30.jūnijā. 

http://www.losp.lv/node/4746 

 

Siera klubs aktivitātes: 
19.jūnijā gleznu izstādes "Jāņu siera ceļš"  iekārtošana Zemkopības ministrijā 2.stāva vestibilā 

22.jūnijā grāmatas "Jāņu siers" atvēršanas svētki Zemkopības ministrijā. 

Kontaktinformācija: Vanda Davidanova, biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja, Mob. 

+371 29487375, e-pasts sieraklubs@inbox, www.sieraklubs.lv 

 

Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība  
Govju svētki Vecaucē - 28.jūlijā 

http://www.losp.lv/node/4728 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LADLatvija/?fref=mentions
http://www.losp.lv/node/4743
http://www.zm.gov.lv/presei/pludu-risku-samazinasanai-atjaunos-rigas-hes-ogres-un-ikskiles-dambjus?id=8848
http://www.zm.gov.lv/presei/pludu-risku-samazinasanai-atjaunos-rigas-hes-ogres-un-ikskiles-dambjus?id=8848
http://www.losp.lv/node/4746
callto:+371%2029487375
http://www.sieraklubs.lv/
http://www.losp.lv/node/4728
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Latvijas Meža īpašnieku biedrības aktivitātes: 

Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam „Sakoptākais mežs” 

Lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzinātu labas mežsaimniecības prakses 

piemērus privātajos mežos, meža īpašnieki tiek aicināti pieteikt dalību konkursā „Sakoptākais 

mežs”. Konkurss šogad organizēts pirmo reizi un ir vērsts uz to, lai informētu sabiedrību par 

pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku 

kultūrvides saglabāšanu. 

http://www.losp.lv/node/4708 

 

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras aktivitātes:  
Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienās Kurzemē 2017” 
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903 

 

2017.gada Uzņēmēju dienās reģionos http://www.losp.lv/node/4446 

 

 
 

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 

 

 

 

LOSP pārstāvji medijos: 

 
 

*) 14.06.2017. TVnet.lv “LOSP pieļauj sezonas laukstrādnieku skaita samazinājumu sliktākas 

augļu un dārzeņu ražas dēļ” 

http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/664915-
losp_pielauj_sezonas_laukstradnieku_skaita_samazinajumu_sliktakas_auglu_un_darz
enu_razas_del?utm_source=tvnet 
  

http://www.losp.lv/node/4708
http://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/903
https://t.co/XLEgnIDOQb
mailto:info@slieka.lv
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/664915-losp_pielauj_sezonas_laukstradnieku_skaita_samazinajumu_sliktakas_auglu_un_darzenu_razas_del?utm_source=tvnet
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/664915-losp_pielauj_sezonas_laukstradnieku_skaita_samazinajumu_sliktakas_auglu_un_darzenu_razas_del?utm_source=tvnet
http://www.tvnet.lv/financenet/nozares/664915-losp_pielauj_sezonas_laukstradnieku_skaita_samazinajumu_sliktakas_auglu_un_darzenu_razas_del?utm_source=tvnet
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*)14.06.2017. www.la.lv , www.laukos.lv  Sliktās dārzeņu un augļu ražas dēļ prognozē 

problēmas ar sezonas strādniekiem Laukos.lv http://laukos.la.lv/sliktas-darzenu-un-auglu-
razas-del-prognoze-problemas-ar-sezonas-stradniekiem/ 

  
*) 15.06.2017 Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Ražai sliktas prognozes 

 Laika apstākļi dārzkopjus šogad nelutina. Latvijas Augļkopju asociācijas vadītāja, Lauksaimnieku 

organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes locekle Māra Rudzāte neslēpj, ka pavasara sala 

bojājumi ir skāruši visus Eiropas augļkopjus, arī Latvijas augļu un ogu dārzi ir smagi cietuši. 

«Aprīļa pirmajā pusē gaisa temperatūra uzkāpa līdz +18 °C, un tad uznāca sals, kas ļoti 

nelabvēlīgi ietekmēja augļkokus. Tad vēl maija salnas, kas praktiski bija sals (naktī uz 1. maiju pat 

līdz -11 °C). Maija beigās jau bija skaidri redzami patiesie zaudējumi. Ābeles un bumbieres 

noziedēja, bet augļi ir aizmetušies tikai daļēji, tāpēc ir bažas, vai tie arī nesāks birt nost, jo pirms 

ziedēšanas lielā sala iespaidā tie var būt neattīstījušies. Skābie un saldie ķirši, plūmes, avenes, 

upenes, krūmmellenes ir ļoti cietušas, ir pat nosaluši krūmi un ķiršu koku zari,» uzsver M. 

Rudzāte. Asociācijas biedru vidējie zaudējumi, ražas zudumi atkarībā no kultūras šogad mērāmi - 

no 30% jāņogām līdz pat 90% ķiršiem un plūmēm. 

LETA, Ilze ŠTEINFELDE Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai 

 

*) 14.06.2017. Latvijas Vēstnesis - LOSP aicina izmantot sezonas laukstrādnieku programmas 

priekšrocības http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/287979-losp-aicina-izmantot-
sezonas-laukstradnieku-programmas-prieksrocibas/ 

 

*) 14.06.2017. www.smiltene.lv  - LOSP aicina izmantot sezonas laukstrādnieku programmas 

priekšrocības - http://www.smiltene.lv/aktualitates/open/7398  
  
*) LETA - 14.06.2017. LOSP pieļauj sezonas laukstrādnieku skaita samazinājumu sliktākas augļu 

un dārzeņu ražas dēļ 

  
*) LOSP: Gaļas nozarē priekšroka jādod uzņēmumiem, kas pārstrādā Latvijā audzētus lopus 
http://www.losp.lv/node/4747  
 

*) LETA - 15.06.2017. LOSP: Gaļas nozarē priekšroka jādod uzņēmumiem, kas pārstrādā Latvijā 

audzētus lopus http://www.leta.lv/press_releases/4262DC14-4FBB-4E56-86B4-
7174D6BB3925 

  
*) 15.06.2017.www.laukos.lv -  LOSP: ES finansējuma sadalē priekšroka jādod vietējās gaļas 

pārstrādātājiem  http://laukos.la.lv/losp-es-finansejuma-sadale-prieksroka-jadod-vietejas-
galas-parstradatajiem/ 

 

*) 15.06.2017.  www.tvnet.lv - LOSP: Gaļas nozarē lielākā problēma ir dzīvu lopu eksports, 

neradot pievienoto vērtību  

http://financenet.tvnet.lv/nozares/665130-
losp_galas_nozare_lielaka_problema_ir_dzivu_lopu_eksports_neradot_pievienoto_ver
tibu  
 

 

 

 

http://www.la.lv/
http://www.laukos.lv/
http://laukos.la.lv/sliktas-darzenu-un-auglu-razas-del-prognoze-problemas-ar-sezonas-stradniekiem/
http://laukos.la.lv/sliktas-darzenu-un-auglu-razas-del-prognoze-problemas-ar-sezonas-stradniekiem/
http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/287979-losp-aicina-izmantot-sezonas-laukstradnieku-programmas-prieksrocibas/
http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/287979-losp-aicina-izmantot-sezonas-laukstradnieku-programmas-prieksrocibas/
http://www.smiltene.lv/aktualitates/open/7398
https://t.co/bEa7nB1Tld
http://www.leta.lv/press_releases/4262DC14-4FBB-4E56-86B4-7174D6BB3925
http://www.leta.lv/press_releases/4262DC14-4FBB-4E56-86B4-7174D6BB3925
http://laukos.la.lv/losp-es-finansejuma-sadale-prieksroka-jadod-vietejas-galas-parstradatajiem/
http://laukos.la.lv/losp-es-finansejuma-sadale-prieksroka-jadod-vietejas-galas-parstradatajiem/
http://financenet.tvnet.lv/nozares/665130-losp_galas_nozare_lielaka_problema_ir_dzivu_lopu_eksports_neradot_pievienoto_vertibu
http://financenet.tvnet.lv/nozares/665130-losp_galas_nozare_lielaka_problema_ir_dzivu_lopu_eksports_neradot_pievienoto_vertibu
http://financenet.tvnet.lv/nozares/665130-losp_galas_nozare_lielaka_problema_ir_dzivu_lopu_eksports_neradot_pievienoto_vertibu
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LAD aktualitātes: 

 

Atbalsts jaunu procesu, preču vai pakalpojumu radīšanai 
No 1.jūlija līdz 31.jūlijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Sadarbība”, kas 

paredzēts jaunu procesu, preču vai pakalpojumu radīšanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, 

iesaistoties vairākiem sadarbības partneriem. 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/vares-sanemt-atbalstu-jaunu-procesu-

precu-vai-pakalpojumu-radisanai-lauksaimnieciba-un-mezsaimnieciba-740 

 
 

 

LAD kalendārs: 

20. Jūnijs - Plkst.12.00 beidzas pieteikšanās vājpiena pulvera pārdošanai konkursa kārtībā  

26. Jūnijs  - Sākas pieteikšanās pasākumam "Tirdzniecības pasākumi"  

26. Jūnijs Sākas pieteikšanās pasākumam "Sadarbības pasākumi" 

 

___________________________________________________________ 
 

 

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

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/vares-sanemt-atbalstu-jaunu-procesu-precu-vai-pakalpojumu-radisanai-lauksaimnieciba-un-mezsaimnieciba-740
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/vares-sanemt-atbalstu-jaunu-procesu-precu-vai-pakalpojumu-radisanai-lauksaimnieciba-un-mezsaimnieciba-740
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/vajpiena-pulvera-realizacija-281
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/54-03-tirdzniecibas-pasakumi-228
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/43-04-sadarbibas-pasakumi-284

